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Szanowni Państwo!

Dobiegająca końca IV kadencja była czasem pełnym wyzwań i działań,  chociaż 
niejednokrotnie trudnych, a jednak zakończonych sukcesem. Dzięki współpracy 
Zarządu Powiatu, Radnych Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych, 
pracowników Starostwa, a także gminnych władz z terenu powiatu udało nam 
się zrealizować wiele przedsięwzięć, które wpłynęły na poprawę infrastruktury 
drogowej,  bezpieczeństwa, szkolnictwa i ogólny rozwój naszej Małej Ojczyzny. 
Naszym ciągłym staraniem jest  uczynienie z Powiatu Nowodworskiego  miejsca, 
z którego możemy być dumni. Swoją troskę kierujemy przede wszystkim  
na te sprawy, które bezpośrednio przekładają się na jakość  życia mieszkańców. 
Dzięki wspólnej ciężkiej i konsekwentnej pracy możemy uczynić nasz powiat 
miejscem bardziej rozwiniętym gospodarczo, z zadbanym środowiskiem  
i możliwie najwyższą opieką socjalną i zdrowotną. Miejscem, w którym mieszkańcy 
mają szerokie możliwości samorealizacji, zaś na zewnątrz cieszący się opinią 
prężnego, nowoczesnego i atrakcyjnego powiatu. Dorobek ostatnich lat wskazuje,  

że samorząd powiatowy potrafi rozsądniej w sposób zrównoważony dzielić budżet oraz działać aktywnie,  
by jak najwięcej środków pozyskać i przeznaczyć na inwestycje. Mijająca kadencja jest tym momentem, kiedy 
przychodzi czas na podsumowania.  Niniejsze opracowanie jest próbą dokonania oceny sytuacji gospodarczej 
i społecznej powiatu oraz zmian,  jakie zaszły w życiu jego mieszkańców. Ponadto jest próbą odpowiedzi na szereg 
pytań: jakie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane, w jakim stopniu udało się wykonać inne zamierzenia i jak 
powiat wywiązał się z powierzonych mu zadań.
Odpowiedzi na te i na wiele innych pytań znajdziecie Państwo w naszym opracowaniu.  Przedstawione są w nim  
najważniejsze dokonania samorządu Powiatu Nowodworskiego w kadencji  2010 – 2014, choć mam świadomość 
iż w materiale nie uda się opisać wszystkiego. 
Decyzje strategiczne, a przyczyniające się do rozwoju naszego powiatu, polepszenia warunków życia 
mieszkańców ocenicie Państwo sami. Mam nadzieję, że przyjęte przez powiatowych samorządowców  
IV kadencji kierunki, odnajdą kontynuacje w przyszłości, a owoce naszej pracy pozwolą na dalszy jego rozwój, 
czego Państwu i sobie życzę. 

Z wyrazami szacunku
Ewa Dąbska

Starosta Nowodworski

 Drodzy mieszkańcy powiatu

Upływa IV kadencja samorządu Powiatu Nowodworskiego. Dla Rady Powiatu, Zarządu 
Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych był to okres bardzo pracowity. 
Dzisiaj nadszedł czas na podsumowanie czteroletniej naszej pracy. 
W tym okresie dążyliśmy do poprawy życia naszych mieszkańców, realizując 
nałożone na nas obowiązki. Pracowaliśmy na sesjach, w komisjach oraz w tzw. terenie, 
rozmawiając z ludźmi, analizując ich uwagi i wcielając je w życie. W ostatnim czteroletnim 
okresie skupiliśmy się w znacznym stopniu na poprawie stanu dróg powiatowych  
i uatrakcyjnieniu bazy powiatowych placówek oświatowych. Podejmowaliśmy również 
inne, mniej zauważane dla mieszkańców decyzje. Przystąpiliśmy do Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei” oraz  Stowarzyszenia Metropolitalnego. 
W zakresie pomocy społecznej opracowaliśmy: Program Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2011-2015, jak również program  
w zakresie pieczy zastępczej. Wielokrotnie omawialiśmy trudną sytuację rynku pracy. 
Realizowaliśmy szereg projektów systemowych. Założyliśmy Przedszkole Specjalne. 

Podjęcie tej decyzji cieszy się dużym uznaniem. Wcielony w życie i realizowany jest program ochrony nad zabytkami. 
Ostatnim czasem uchwaliliśmy Programu rozwoju sportu i kultury fizycznej w Powiecie Nowodworskim na lata  
2014-2020. Ważnym było zawarcie porozumienia z innymi powiatami Województwa Pomorskiego w celu wspólnego 
działania na rzecz modernizacji Powiatowych Zasobów Geodezyjnych  i Kartograficznych. Patrząc na zadania realizowane  
w poszczególnych latach, można uznać iż czas nie został zmarnowany, mimo iż jesteśmy małym powiatem.  Pozostawimy 
powiat prężny i przygotowany na kolejne wyzwania.  

Z pozdrowieniami 
 Zbigniew Ptak 

Przewodniczący Rady Powiatu  w Nowym Dworze Gdańskim 



4

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE 

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 
Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Rezerwa subwencji ogólnej 

„Remont drogi powiatowej nr 2331G w Bronowie, gmina 
Stegna, Powiat Nowodworski.” –  1,3 km
Ogólna wartość zadania: 442 496,69 zł , z czego: 
- wkład własny Powiatu Nowodworskiego - 114 043,69 zł 
-  dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011 - 218 954  zł
- współfinansowała Gmina Stegna - 109 499,00 zł
- termin realizacji – 2011 r. 

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2324G 
Jantar – Głobica – Rybina nad kanałem melioracyjnym 
w miejscowości Stegienka.
Ogólna wartość zadania 409 000,00 zł, z czego:
- wkład własny Powiatu Nowodworskiego – 204 500,00 zł
- dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Transportu, Budownictwa  
   i Gospodarki Morskiej – 204 500,00 zł
- termin realizacji – 2012 r.

Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy w ramach 
„Pętli Żuław”, gmina Stegna
Ogólna wartość zadania: 595 533,53 zł, z czego:
- wkład własny Gminy Stegna – 486 034,53 zł
- współfinansowanie Powiatu Nowodworskiego – 109 499,00 zł
- termin realizacji – 2011 r. 

Remont drogi powiatowej w Jezierniku gmina Ostaszewo – 
3,06 km 
Ogólna wartość zadania: 1 298 959,12 zł, z czego:
- wkład własny Powiatu Nowodworskiego - 828 959,12 zł
- współfinansowała Gmina Ostaszewo - 470 000,00 zł
- termin realizacji – 2011 r. 

Przebudowa ulicy Morskiej w Kątach Rybackich, gmina 
Sztutowo – 1,77 km
Ogólna wartość zadania: 2 079 745,30 zł, z czego:
- wkład własny Powiatu Nowodworskiego – 1 102 669,48 zł
- współfinansowała Gmina Sztutowo – 977 075,82 zł
- termin realizacji – 2011 r. 

Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej 
nr 2337G Ostaszewo- Nowa Cerkiew (Lichnowy) 
Ogólna wartość zadania – 53.680,00 zł 
- termin realizacji – 2011 r.

Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej 
nr 2347G ul. Zielona w miejscowości Przebrno
Ogólna wartość zadania – 20.000,00 zł 
- termin realizacji – 2011 r.

Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej 
nr 2345G (Chlebówka – Myszewo) Rakowo – Wierciny – 
Jazowa – Kępki 
Ogólna wartość zadania – 18.300,00 zł 
- termin realizacji – 2011 r.

Dokumentacja projektowa na przebudowę chodnika  
ze ścieżką rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 2340G 
Lubieszewo – (Nowy Staw – Tczew) w miejscowości Orłowo 
Ogólna wartość zadania – 25.620,00 zł 
 - termin realizacji – 2011 r.

Dokumentacja projektowa na przebudowę przepustu nr 108-
02 w miejscowości Bronowo 
Ogólna wartość zadania – 18.000,00 zł 
- termin realizacji – 2011 r.

„Przebudowa dróg powiatowych w Solnicy - Orlińcu, Łaszce 
- Sztutowie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności 
gospodarczej i turystycznej Powiatu Nowodworskiego.” – 7,3 
km, z czego Solnica – Orliniec 3,99 km , Łaszka – Sztutowo 3,4 
km
Ogólna wartość zadania 4 704 104,23 zł, z czego:
- wkład własny Powiatu Nowodworskiego – 792 025,51 zł
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3 912 078,72 zł
- termin realizacji – 2012 r. 

Przebudowa drogi Solnica – Orliniec

Przebudowa ul. Morskiej w Kątach Rybackich 

Remont drogi w Jezierniku

Przebudowa mostu w Stegience 
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„Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej 
nr 2345G na odcinku Jazowa – Rakowo oraz remont drogi 
powiatowej nr 2301G na odcinku Solnica – Rakowiska” 
- Ogólna wartość zadania: 353.007,00 zł 
- termin realizacji – 2012 r. 
 
„Remont drogi powiatowej Nr 2337G Ostaszewo – Nowa 
Cerkiew (Lichnowy) na odcinku Ostaszewo –Nowa Cerkiew 
zlokalizowanej w Województwie Pomorskim, na terenie 
powiatu nowodworskiego”
Ogólna wartość zadania: 1 306 551,25 zł, z czego: 
- wkład własny Powiatu Nowodworskiego – 335 735,94 zł 
-  dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo
–Dostępność - Rozwój – 647 210,00 zł
- współfinansowała Gmina Ostaszewo – 323 605,31 zł
- termin realizacji – 2013 r. 

„Remont drogi powiatowej nr 2328G Mikoszewo – Drewnica 
na odcinku Stróża – Żuławki”
Ogólna wartość zadania: 1 556 934,00 zł, z czego: 
- wkład własny Powiatu Nowodworskiego – 501 835,00 zł 
-  dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 - 2011 – 753 642,00 zł
-  współfinansowała Gmina Stegna – 301 457,00 zł (w zamian za to Powiat Nowodworski 

udzielił Gminie Stegna pomocy finansowej w wysokości 301.457 zł z przeznaczeniem na 
współfinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych:

1) „Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej m. Jantar poprzez rozbudowę  
       świetlicy wiejskiej „Jantarowa przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo rekreacyjnej na 

terenie wokół stawu” - 238.997 zł,
2) „ Zmniejszenie ryzyka zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez  

odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania  
inwestycji dokumentacji w Gminie Stegna” – 62.460 zł) 

- termin realizacji – 2013 r. 

„Dokumentacja projektowa na budowę chodnika ze ścieżką 
rowerową w ciągu drogi powiatowej nr 2305G Nowy Dwór 
Gdański – Kmiecin na dł. 2,9 km” 
- ogólna wartość zadania: 52.029,00 zł 
- termin realizacji – 2013 r. 

„Zamienny projekt budowy chodnika w miejscowości Orłowo 
w ciągu drogi powiatowej nr 2340G Nowy Dwór Gdański – 
Lubieszewo – Nowy Staw – Tczew” 
- ogólna wartość zadania: 11.900,00 zł 
- termin realizacji – 2013 r. 

„Przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej  
do realizacji inwestycji  przebudowy drogi: 2328G Mikoszewo 
– Drewnica – Dworek na trasie Mikoszewo – Żuławki.”
Ogólna wartość zadania 250 000,00 zł, z czego:
- wkład własny Powiatu Nowodworskiego – 62 500,00 zł
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 187 500,00 zł
- termin realizacji – 2014 r. 

„Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej 
relacji Nowy Dwór Gdański – Kmiecin na długości 2,500 m”. 
Ogólna wartość zadania: 634.888,80 zł, z czego: 
- wkład własny Powiatu Nowodworskiego – 534.888,80 zł 
- współfinansowało Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański – w wysokości 100.000,00 zł
- termin realizacji – 2014 r. 

Ulepszanie nawierzchni dróg powiatowych metodą Slurry 
Seal – łącznie 86.000 m2 dróg (Żuławki, Bronowo, Drewnica, 
Palczewo, Tuja, Wierciny, Rakowiska, Groszkowo, Stegienka, 
Myszkowo)
- ogólna wartość zadania: 1.459.764,00 zł, z czego: 
- środki własne Powiatu Nowodworskiego – 1.225.581,00 zł 
- współfinansowała Gmina Ostaszewo – 234.183,00 zł
- termin realizacji - 2014 r. 

Droga w Bronowie wykonywana metodą Slurry Seal

Droga w Palczewie wykonywana metodą Slurry Seal

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE 

Powstająca ścieżka rowerowa do Kmiecina

Remont drogi Stróża – Żuławki
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„Warszawska w Europie praktyczna inwestycja w ucznia. 
Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie 
Nowodworskim etap II.”
Ogólna wartość zadania 556 003,33 zł, z czego:
- wkład własny Powiatu Nowodworskiego – 70 890,43 zł
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 485 112,90 zł
- termin realizacji – 2010 – 2011 r. 

Rządowy Program zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc 
zabaw w szkołach podstawowych  w ramach  programu 
„Radosna szkoła”. 
- wysokość wsparcia rządowego - 5 992,00 zł
-  cel projektu – zakup pomocy dydaktycznych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim
- termin realizacji – 2011 r.  

„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe 
w regionie a wyzwania rynku pracy.” 
- wysokość wsparcia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 77 812,50 zł
-  cel projektu – zajęcia dla młodzieży i doposażenie pracowni w Zespole Szkół Nr 2  

w Nowym Dworze Gd. 
- termin realizacji – 2012 – 2014 r. 

„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie 
kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez 
edukację morsko – rzeczną.”
  -  cel projektu – zajęcia i wyjazdy dla młodzieży z gimnazjum sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 

w Nowym Dworze Gdańskim
  - termin realizacji – 2011 – 2012 r. 

„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów  
o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki  
i informatyki.” 
- wysokość wsparcia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 30 000,00 zł
-  cel projektu – zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy akademickie, obozy i stypendia dla 40 

najzdolniejszych uczniów z terenu Powiatu Nowodworskiego na szczeblu gimnazjalnym  
i ponadgimnazjalnym. Utworzenie Lokalnego Centrum Nauczania kreatywnego w Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim. 

- termin realizacji – 2012 – 2013 r. 
- w latach 2013 – 2014 projekt jest kontynuowany ze środków własnych powiatu

„Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia”
- wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego – 606 451,32 zł 
-  cel projektu – zwiększenie efektów pracy nauczycieli i uczniów poprzez diagnozę, szkolenia  

i wprowadzenie nowego modelu współpracy między placówkami szkolnymi z terenu powiatu.
- termin realizacji – 2013 – 2014 r. 

”Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie 
nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwojowego 
placówki”
-  projekt realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2017 - 2013, Priorytetu IX, 

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 

-  cel projektu: zajęcia, staże i wyjazdy warsztatowo – studyjne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym 
Dworze Gd., zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenie pracowni zawodowych dla informatyków  
i mechaników. 

-  wartość projektu: 1 024 999,35 zł, wkład własny niepieniężny powiatu 180 882,24 złotych, 
-termin realizacji: 31 sierpień 2013 r. - 30 sierpień 2015 r.
 
Doposażenie i remonty w Zespole Szkół Nr 1

-  ROK 2010 –  kwota: 14 050,90 zł - środki własne powiatu, za którą dokonano zakupu 
ławek, stołów szkolnych, mebli do pracowni biologii i chemii i do zaplecza 
chemicznego oraz stołów do biblioteki i czytelni.

-  ROK 2011 –  kwota: 73 994,67 zł - środki własne powiatu, za którą dokonano zakupu szafek 
uczniowskich oraz wymieniono drzwi i oświetlenie w budynku głównym.

-  ROK 2012 –  kwota 37 882,13 zł - środki własne powiatu, za które wykonano remont hali sportowej 
oraz dachu na budynku filialnym, jak również dokonano wymiany podłóg w salach. 

-  ROK 2014 –  kwota 57 674,70 zł – środki własne powiatu, za które wykonano wymiany 
podłóg w salach lekcyjnych. 

Doposażenie i remonty w Zespole Szkół Nr 2
-  ROK 2011 –  kwota: 57 500,00 zł - środki własne powiatu, za którą wykonano remont drzwi 

wejściowych warsztatów szkolnych oraz remont korytarzy w budynku głównym.
-  ROK 2013 –  kwota: 96 193,18 zł - środki własne powiatu, za którą wykonano remont pomieszczeń 

w budynku głównym, wymianę poszycia dachowego warsztatów szkolnych oraz 
adaptację pomieszczeń warsztatów szkolnych na pracownie technika obsługi 
turystycznej w ZS Nr 2. 

-  ROK 2013 –  kwota 54 120,00 zł w tym 60% dofinansowania z PFRON, za którą wykonany 
został remont pomieszczeń i dostosowanie nowych toalet oraz nawierzchni 
ciągów komunikacyjnych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ZS Nr 2. 

-  ROK 2013 –  kwota 44.147,60 zł – środki pozyskane z rezerwy oświatowej Ministerstwa Edukacji 
Narodowej na doposażenie pracowni zawodowej (turystyczno – informatycznej)  
w ZS Nr 2. 

- ROK 2014 –  kwota 14 612,00 zł środki własne powiatu, za którą wykonano remont podłóg 
w pracowni informatycznej ZS Nr 2. 

- ROK 2014 –  kwota 95 481,00 zł w tym 60% dofinansowania z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, za którą wykonane zostanie dojście  
do budynku oraz podjazd dla osób  niepełnosprawnych w ZS Nr 2. 

Pracownia informatyczna w ZS Nr 2

Sala lekcyjna ZS Nr 1 po remoncie 

PROJEKTY EDUKACYJNE, EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY, PFRON, ŚRODKI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Podpisanie porozumienia „Zdolni z Pomorza” 
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Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

- ROK 2011 –  kwota: 198 203,29 zł - środki własne powiatu, za którą wykonano remont 
kuchni oraz dachu. 

- ROK 2012 –  kwota: 149 987,84 zł - środki własne powiatu, za którą wykonano remont 
pomieszczeń grup wychowawczych.

- ROK 2013 –  kwota: 35 670,00 zł - środki własne powiatu, za którą wykonano remont części 
parteru. 

- ROK 2014 –  kwota: 159.900,00 zł, z czego 109.347,00 – środki PFRON, na zakup autobusu  
na potrzeby dowozu dzieci niepełnosprawnych do SOSzW w Nowym Dworze Gd. 

Dnia 5 czerwca 2012 r. podpisano porozumienie o utworzeniu 
oddziału Gdańskiej Szkoły Wyższej w Nowym Dworze Gdańskim 
w ramach Centrum Dydaktycznego  Zespołu Szkół Nr 2. Powiat 

Nowodworski reprezentowała Starosta Nowodworski, Ewa Dąbska 
oraz Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2, Wioletta Przyborowska, zaś 

uczelnię jej Kanclerz – Tadeusz Noch. 

Na mocy porozumienia pomiędzy Starostą Nowodworskim, Ewą 
Dąbską a Komendantem Powiatowej Komendy Policji w Nowym 

Dworze Gdańskim, Wacławem Łokuciewskim i Dyrektorem Zespołu 
Szkół Nr 1, Dorotą Chojna, od 1 września 2012 r. funkcjonować 

zaczęła klasa mundurowa o profilu policyjnym. 

Dzięki staraniom władz Powiatu Nowodworskiego z dniem  
1 września 2013 roku utworzono przedszkole specjalne dla dzieci  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  
i znacznym, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi 

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym 
Dworze Gdańskim. Przedszkole powstało na mocy stosownego 

porozumienia pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Gminą Nowy 
Dwór Gdański. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

- ROK 2011 –  kwota: 10 101,00 zł - środki własne powiatu, za którą wykonano wymiany 
rynien na budynku jednostki.  

- ROK 2012 –  kwota: 11 194,35 zł – środki własne powiatu, za którą dokonano wymiany 
drzwi wewnętrznych w budynku poradni. 

- ROK 2014 -  kwota: 6.426,75 zł, z czego 3.856,05 zł ze środków PFRON  na wymianę podłóg 
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gd. 

PONADTO, W RAMACH PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 
„ŻUŁAWY I MIERZEJA” : 

„Stworzenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego 
na terenie powiatu nowodworskiego” w Zespole Szkół Nr 1 

w Nowym Dworze Gdańskim. 

- całkowity koszt projektu – 34 161,50 zł
-  dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – 24 222,44 zł
- termin realizacji – 2014 r. 

”Urządzenie Pracowni kultury regionalnej oraz prowadzenie 
zajęć tematycznych w Nowym Dworze Gdańskim” - Zespół 

Szkół Nr 2. 

- całkowity koszt projektu – 23 304,00 zł 
-18 643,20 zł - dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pracownia funkcjonuje w ZS Nr 2,  
w ramach której utworzone zostały koła zajęć turystyki  regionalnej, warsztaty twórczo – rękodzielnicze 
oraz warsztaty muzyczne.   
- termin realizacji zadania – 2014 r. 

„Rozwój turystyki i rekreacji poprzez zakup altany oraz 
wyposażenie obiektu turystycznego w elementy małej 

infrastruktury.”

- całkowity koszt projektu – 27 890,25 zł 
– 21 055,00 zł - dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
- termin realizacji zadania – 2014 r.

Wymiana podłóg w Poradni

PROJEKTY EDUKACYJNE, EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY, PFRON, ŚRODKI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Remont pomieszczeń grup wychowawczych w SOSzW 

Wypożyczalnia sprzętu wodnego w ZS Nr 1

Wycieczki młodzieży ZS Nr 2 w ramach pracowni regionalnej 

Altana w ZS Nr 2
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PROGRAMY RESORTOWE

Zasadniczą intencją wdrażania i możliwości aplikowania o środki resortowe  jest wsparcie 
budżetów samorządów powiatowych w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa 
w zakresie wprowadzenia nowych regulacji oraz przekazywania powiatom zadań 
administracji rządowej.

ROK NAZWA PROGRAMU PRZYZNANE 
ŚRODKI W ZŁ

WKŁAD WŁASNY
(środki w zł 

ujęte w budżecie 
jednostki 

wymagane  
do wykazania w 

celu ubiegania się 
o dotacje)

2012 „Wsparcie dla rodzin zastępczych  
i rodzinnych domów dziecka” 

14433,00 23550,00

„Zwiększenie wysokości świadczenia  
na pokrycie kosztów utrzymania dziecka  
w rodzinach zastępczych”

31902,20 31902,20

„Wynagrodzenia dla zawodowych rodzin 
zastępczych i osób prowadzących rodzinne 
domy dziecka”

40520,00 110010,53

2013 „Wsparcie dla rodzin zastępczych  
i rodzinnych domów dziecka” 

22161,00 23161,00

„Dofinansowanie do zatrudnienia 
koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej”

11166,00 16430,35

2014 „Dofinansowanie do zatrudnienia 
koordynatorów rodzinnej pieczy 
zastępczej”

30000,00 30000,00

RAZEM 150182,20 235054,10

 „Kariera bez barier” 

To projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w latach (2009 – 2013).
Celem głównym projektu była aktywizacja społeczno - zawodowa osób 
niepełnosprawnych, rodzin zastępczych oraz usamodzielniających się wychowanków 
rodzin zastępczych.  

ROK CAŁKOWITA 
WARTOŚĆ 
PROJEKTU

ŚRODKI 
POZYSKANE

WKŁAD WŁASNY 
SAMORZĄDU

2011 418.722,00 396.739,10 21.982,90

2012 545.828,34 463.954,09 81.874,25

2013 307.728,85 262.872,10 44.856,75

RAZEM 1.272.279,19 1.123.565,29 148.713,90

 „Wyrównywanie różnic między regionami”

Powiat Nowodworski na podstawie wystąpień i wniosków przygotowywanych  
i monitowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim 
uzyskał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środki w łącznej 
wysokości 886.096zł.
Na podstawie zawartych umów zostały zakupione pojazdy przystosowane dla osób 
niepełnosprawnych oraz zlikwidowano bariery architektoniczne w budynkach 
oświatowych a także utworzono i przystosowano stanowisko pracy dla osoby 
niepełnosprawnej.

RO
K

B
EN

EF
IC

JE
N

T

CE
L 

PR
O

JE
K

TU

PR
ZY

ZN
A

N
E 

D
O

FI
N

A
N

SO
W

A
N

IE
 

PF
RO

N
 W

 Z
Ł

W
K

ŁA
D

 W
ŁA

SN
Y

W
 Z

Ł

20
10

/2
01

1 Stowarzyszenie „DAR” w Jantarze zakup pojazdu typu bus 60 000 60 000

Fundacja „Wróć” w Jantarze zakup autobusu 145 000 145 000

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”  
w Marzęcinie

zakup pojazdu typu bus 43 050 43 050

20
12

Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Nowym Dworze 

Gdańskim

przystosowanie 2 
łazienek do potrzeb 
niepełnosprawnych 

dzieci i wymiana 
posadzki

46 724 48 841

Dom Pomocy Społecznej „Mors”  
w Stegnie

zakup pojazdu typu bus 78 000 52 000

20
13

Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Nowym Dworze 

Gd.

wymiana posadzki  
oraz montaż barierki 

ochronnej

4 148 2 928

Zespół Szkół Nr 2 
w Nowym Dworze Gdańskim

adaptacja łazienki oraz 
wymiana posadzki  

w budynku warsztatów

38 417 25 612

Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy w Nowym Dworze 

Gdańskim

zakup autobusu – 15 
osobowy

109 347 31 100

Powiatowy Urząd Pracy w 
Nowym Dworze Gdańskim

utworzenie  stanowiska 
pracy dla osoby 

niepełnosprawnej

50 000 0

Stowarzyszenie „sprawni inaczej”  
w Nowym Dworze Gdańskim

zakup pojazdu typu bus 80 000 50 000

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”  
w Marzęcinie

zakup pojazdu typu bus 80 000 41 000

20
14

Zespół Szkół
Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim

modernizacja pochylni 
– podjazdu i dojście do 

budynków szkoły  
i warsztatów

57 288 38 193

Powiatowy Urząd Pracy w 
Nowym Dworze Gdańskim

utworzenie  stanowiska 
pracy dla osoby 

niepełnosprawnej

30 000 0

Gmina Stegna przystosowanie łazienek 
w zespole  szkolno - 

przedszkolnym  
w Drewnicy

64 122 42 749

RAZEM 886 096 580 473

 „Aktywny samorząd”

Od 2012 roku realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd” dofinansowany 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego 
celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 
uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

ROK ILOŚĆ UMÓW PRZYZNANE
DOFINANSOWANIE W ZŁ 

2012 4 32.318,34

2013 32 88.393,94

2014 14 59.666,60

RAZEM 180.378,91

POMOC SPOŁECZNA I REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
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POMOC SPOŁECZNA I REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

społecznej, której podstawową działalnością jest zapewnienie całodobowej opieki 
osobom w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorym. Prowadzona jest 
również  działalność rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych w formie turnusów 
rehabilitacyjnych i innych rodzajów pobytów leczniczo-wypoczynkowych. Jednostka 
poddawana ciągłej standaryzacji. W okresie 2010 – 2014 wykonano:  

ROK INWESTYCJA KOSZTY WŁASNE 
W ZŁ

2010 Zakup zmywarki do naczyń 9.037,54

2011 Zakup pralki do pralni 4.894,99

2012

Zakup platformy schodowej: urządzenie do przewożenia po schodach 
osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Platforma umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym do sali ćwiczeń 
rehabilitacyjnych a także na salę imprez oraz do części administracyjnej 
Domu.  

26.136,00

Zakup wanny z hydromasażem pięciostanowiskowej: urządzenie do 
wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych – masaży wodnych dla 
uczestników turnusów rehabilitacyjnych i mieszkańców Domu. Zakup 
nowej wanny uatrakcyjnił ofertę zabiegową naszego Domu, umożliwił 
zwiększenie ilości wykonywanych zabiegów z zakresu hydroterapii przy 
jednoczesnej oszczędności wody, ścieków i energii elektrycznej.

38.745,00

Pierwszy etap dostosowania budynku DPS do obowiązujących  
przepisów ochrony przeciwpożarowej

27.323,36

2013

Zakup samochodu Renault Trafic : pojazd samochodowy 9 osobowy 
typu Mikrobus, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych 
został zakupiony z wykorzystaniem środków finansowych z PFRON 
przeznaczonych w ramach programu „Wyrównywanie różnic 
między regionami II obszar D”. Całkowity koszt realizacji projektu  
to 126.075,00 z czego dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 
75.645,00 natomiast wkład własny Domu Pomocy Społecznej „MORS”  
w Stegnie to 50.430,00 zł.. Zakup busa przystosowanego do transportu 
osób niepełnosprawnych jest elementem umożliwiającym grupie 
niepełnosprawnych mieszkańców Domu, aktywnie uczestniczyć  
i korzystać z szeroko tworzonej oferty medycznej oraz rehabilitacji 
społecznej. Bus otworzył nowe możliwości i przestrzenie życia 
społecznego dla osób niepełnosprawnych, zabezpieczył dowóz 
mieszkańców do wszystkich miejsc zleconych przez lekarzy, wsparł 
integracyjne wyjazdy. W chwili obecnej jak i w najbliższej przyszłości 
liczba przewozów mieszkańców Domu Pomocy społecznej „MORS”  
w Stegnie znacznie wzrośnie ze względu na postępujące procesy starzenia 
i niepełnosprawność. 

50.430,00

Zakup pralki do pralni 11.439,00

Oddymianie klatek schodowych :  część inwestycji polegającej na 
kompleksowym dostosowaniu budynku DPS „MORS” w Stegnie do 
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. 

31.827,48

Dokonano  kompleksowego wykonania remontowych robót 
budowlanych polegających na wymianie instalacji c.w.u., 
instalacji wody zimnej, instalacji p. poż. oraz kanalizacji sanitarnej 
realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

634.086,49

2014

Zostanie wykonane Kompleksowe dostosowanie budynku DPS do 
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej (etap drugi  
i ostatni). 

27.323,36

Planowany jest zakup samochodu 7 osobowego 75.000,00

RAZEM 936.243,22

Dzięki uzyskanym środkom finansowym, dla mieszkańców naszego powiatu 
zakupiono: wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym, sprzęty elektroniczne wraz 
z oprogramowaniem, zorganizowano szkolenia z obsługi sprzętu komputerowego, 
dostosowano samochód do obsługi przez osobę niepełnosprawną oraz zakupiono 
protezę podudzia. Ponadto osoby niepełnosprawne uzyskały dofinansowanie 
na pokrycie kosztów nauki.

„Adaptacja i wyposażenie mieszkań chronionych”

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2012 roku adaptowane  
i wyposażone zostały mieszkania chronione za kwotę 61 549,94 zł. Mieszkania 
chronione prowadzone są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 
Dworze Gdańskim i pozostają w strukturze jednostki organizacyjnej, która sprawuje 
bezpośredni nadzór nad jego funkcjonowaniem. Mieszkania chronione przeznaczone 
są dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i osób opuszczających 
placówki opiekuńczo – wychowawcze. Taki rodzaj pomocy społecznej stanowi 
wsparcie przy usamodzielnianiu się, wzmacniają socjalizację, odciążają placówki opieki 
całodobowej. Dzięki wykwalifikowanym specjalistom osoba potrzebująca otrzymuje 
profesjonalną pomoc usprawniającą codzienne funkcjonowanie.

Pierwszy w Powiecie Nowodworskim „Dom dla dzieci”
W ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację  
w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2017 r.  zadań z zakresu wspierania 
rodziny i systemu  pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo - 
wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu Powiatu 
Nowodworskiego, w grudniu 2013 r. dokonano otwarcia placówki opiekuńczo – 
wychowawczej „Dom dla Dzieci”. Realizację zadania powierzono Fundacji  „Rodzinny 
Gdańsk” z siedzibą w Gdańsku.
Całkowity koszt realizacji zadania pochodzi ze środków własnych Powiatu 
Nowodworskiego.

Pomoc społeczna świadczona przez Dom Pomocy Społecznej 
„MORS” w Stegnie 
Dom Pomocy Społecznej „MORS” jest ponadlokalną jednostką samorządową pomocy 

Nowa wanna do hydromasażu w DPS „MORS” Stegna

POMOC SPOŁECZNA I REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Mieszkania chronione 

Dom dla dzieci w Nowym Dworze Gdańskim 
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Zadaniem  samorządu jest przywrócenie do życia zawodowego osób 
pozostających bez zatrudnienia. W tym celu przygotowywane są  
i  następnie  wdrażane w życie projekty i programy będące odpowiedzią 
na bieżące problemy, z jakimi borykają się osoby  bezrobotne. 
Projektowanie nowych programów dla osób bezrobotnych 
przyczynia się do odnowienia ich aktywności zawodowej na 
rynku pracy, ponownego wciągnięcia osób bezrobotnych w rytm 
zatrudnienia, a także przyczynia się do zdobycia doświadczenia 
zawodowego w celu zwiększenia ich szans na rynku pracy. Łącznie 
w ramach programów zaktywizowano 2337 os. z czego ok. 60% 
podjęło pracę. Łączna kwota pozyskanych środków 18 741 645,36 zł. 

2010 ROK 
1.  „Praca pasją – program aktywizacji osób bezrobotnych”. 

Poddziałanie 6.1.3 kontynuacja. Projekt systemowy.
 - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS; 
 -  forma wsparcia: Staże; dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej; 

szkolenia. Łączna liczba osób-246.
 - kwota - 2 585 500,00 zł. 
2. Program 45/50+ 
 - Środki Funduszu Pracy z rezerwy MPIPS; 
 -  forma wsparcia: Szkolenia; roboty publiczne; staże; refundacje dla 

pracodawców na stworzenie lub doposażenie miejsca pracy; dojazdy do 
pracy. Łączna liczba osób-133.

 - kwota - 532 300,00 zł. 
3. Program „Aktywność osób do 30 lat” 
 - Środki Funduszu Pracy z rezerwy MPIPS; 
 -  forma wsparcia: Szkolenia; prace interwencyjne; staże; refundacje dla 

pracodawców  na stworzenie lub doposażenie  miejsca pracy; dotacje 
dla bezrobotnych na założenie działalności gospodarczej; studia 
podyplomowe; dojazdy  do pracy. Łączna liczba osób-363.

 - kwota - 1 839 100,00 zł. 
4. Program Małe i Średnie Przedsiębiorstwa 
 - Środki Funduszu Pracy z rezerwy MPIPS; 
 -  forma wsparcia: Refundacje dla pracodawców na stworzenie lub 

doposażenie miejsca pracy; dotacje dla bezrobotnych  na założenie 
działalności gospodarczej. Łączna liczba osób-21.

 - kwota - 389 800,00 zł. 
5.  Program dla osób będących w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji  
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 - Środki Funduszu Pracy z rezerwy MPIPS;
 -  forma wsparcia: Szkolenia; roboty publiczne; refundacje dla pracodawców 

na stworzenie lub doposażenie miejsca pracy; dotacje dla bezrobotnych; 
dojazdy do pracy. Łączna liczba osób-83.

 - kwota - 261 900,00 zł. 
2011 ROK 
1.  Praca pasją – program aktywizacji osób bezrobotnych”. 

Poddziałanie 6.1.3 – kontynuacja. Projekt systemowy.
 - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS; 
 -  forma wsparcia - Szkolenia; staże; dotacje na założenie działalności 

gospodarczej. Liczba osób- 137.
 - kwota - 1 114 100,00 zł. 
2. Program Wsparcie dla Żuław. 
 - Środki Funduszu Pracy z rezerwy MPIPS; 
 - forma wsparcia - Roboty publiczne. Łączna liczba osób-33.
 - kwota - 200 000,00 zł. 
2012 ROK
1.  „Praca pasją – program aktywizacji osób bezrobotnych”. 

Poddziałanie 6.1.3 – kontynuacja. Projekt systemowy.
 - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS; 
 -  forma wsparcia - Szkolenia; staże; dotacje na założenie działalności 

gospodarczej. Liczba osób- 154.
 - kwota - 1 228 200,00 zł. 

2. „Chcemy pracować – aktywni po 50-tce” Poddziałanie 6.1.1
 - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS; 

 -  forma wsparcia - Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe; 
indywidualne plany działania; szkolenia grupowe; staże. Łączna liczba 
osób-10.

 - kwota - 119 580,00 zł. 
3. Program dla osób bezrobotnych do 30 roku życia. 
 - Środki Funduszu Pracy z rezerwy MPIPS; 
 -  forma wsparcia - Szkolenie indywidualne; staże; refundacje dla 

pracodawców na stworzenie lub doposażenie miejsca pracy; dotacje na 
założenie działalności gospodarczej. Liczba osób – 56.

 - kwota - 310 500,00 zł. 
4. Program dla osób pow. 50 roku życia. 
 - Środki Funduszu Pracy z rezerwy MPIPS; 
 -  forma wsparcia - Roboty publiczne; refundacje dla pracodawców 

na stworzenie lub doposażenie miejsca pracy; dotacja na założenie 
działalności gospodarczej. Liczba osób – 23. 

 - kwota - 190 900,00 zł. 
5.  Program dla osób będących w szczególnie trudnej sytuacji 

na rynku pracy zgodnie z art. 49 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 - Środki Funduszu Pracy z rezerwy MPIPS; 
 -  Szkolenie indywidualne; staże; refundacje dla pracodawców na stworzenie 

lub doposażenie miejsca pracy; dotacje na założenie działalności 
gospodarczej. Liczba osób – 44.

 - kwota - 240 500,00 zł. 
6.  Program „Wsparcie dla Żuław 2012r. – kontynuacja założeń”. 
 - Środki Funduszu Pracy z rezerwy MPIPS; 
 - Roboty publiczne. Liczba osób- 17. 
 - kwota - 180 200,00 zł. 
7.  Program specjalny do 30r.ż. pn.: „Odkryj swoje możliwości 

zawodowe”. 
 - Środki Funduszu Pracy z rezerwy MPIPS; 
 - f orma wsparcia - Szkolenia zawodowe; zwrot kosztów dojazdów na zajęcia 

z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy; jednorazowa premia 
motywacyjna dla osób, które znajdą zatrudnienie na okres min. 3 m-cy 
po szkoleniach; zakup odzieży roboczej i podstawowych narzędzi do 
pracy uzależnione od rodzaju wykonywanej pracy w trakcie szkolenia; 
staże; usługi kosmetyczno-fryzjerskie; zakup odzieży i obuwia; dotacja na 
założenie działalności gospodarczej; praktyka w wymiarze 1 m-ca; zwrot 
kosztów dojazdów na praktyki; refundacja składek ZUS przez okres 3 m-cy. 
Liczba osób- 30.

 - kwota - 182 200,00 zł. 
8.  Program specjalny dla osób powyżej 50r.ż. pn.: „Aktywni po 

pięćdziesiątce”. 
 - Środki Funduszu Pracy z rezerwy MPIPS; 
 -  forma wsparcia -  Szkolenie i zwrot kosztów dojazdów; zwrot kosztów 

dojazdów na poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy; roboty 
publiczne; jednorazowa premia motywacyjna dla osób, które podejmą 
pracę na okres min. 3 m-cy po ukończeniu robót publicznych; zakup 
odzieży roboczej i podstawowych narzędzi do pracy; zakup poradnictwa 
o rynku pracy; zakup materiałów biurowych na warsztaty z zakresu 
poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Liczba osób- 4. 

 - kwota - 59 600,00 zł. 
2013 ROK 
1.  Praca pasją – program aktywizacji osób bezrobotnych”. 

Poddziałanie 6.1.3-kontynuacja. 
 - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS; 
 -  forma wsparcia - Staże, szkolenia grupowe, dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, refundacje na stworzenie miejsca pracy dla 
pracodawcy. Łączna liczba osób- 247. 

 - kwota - 2 648 100,00 zł. 
2.  „Chcemy pracować – aktywni po 50-tce” Poddziałanie 

6.1.1.- kontynuacja z 2012 r.
 - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS; 
 -  forma wsparcia - poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe; 

Indywidualne Plany Działania; Szkolenia grupowe; staże. Łączna liczba 
osób-10. 

 - kwota - 119 580,00 zł. 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA



11

3.  Program specjalny do 30r.ż. „Zainwestuj w siebie – 
wsparcie dla młodych osób”. 

 - Środki Funduszu Pracy z rezerwy MPIPS; 
 -  forma wsparcia - Zajęcia z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy; 

IPD; szkolenia; staże; elementy specyficzne wspierające zatrudnienie; 
zwrot kosztów opieki nad dzieckiem; premia dla pracodawcy pod 
warunkiem utrzymania okresu  zatrudnienia na okres min. 6 m-cy. Łączna 
liczba osób w programie 13 osób.

 - kwota - 494 020,00 zł. 
4. Aktywizacja zawodowa dla osób powyżej 50 roku życia. 
 - Środki Funduszu Pracy z rezerwy MPIPS; 
 -  forma wsparcia - roboty publiczne, refundacje dla pracodawcy. Łączna 

liczba osób w programie 37 osób.
 - kwota - 394 400,00 zł. 
5. Aktywizacja zawodowa dla osób do 30 roku życia. 
 - Środki Funduszu Pracy z rezerwy MPIPS; 
 -  forma wsparcia - Refundacje dla pracodawcy, dotacje dla bezrobotnych, 

staże, szkolenia indywidualne, szkolenia w zakresie aktywnego 
poszukiwania pracy, dojazdy do pracy. Liczba osób uczestniczących  
w programie 79.

 - kwota - 500 000,00 zł. 
6.  Program skierowany do osób będących w szczególnie 

trudnej sytuacji  na rynku pracy określone w art. 49 ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 - Środki Funduszu Pracy z rezerwy MPIPS; 
 -  forma wsparcia - Dotacja dla bezrobotnych, szkolenia indywidualne, 

dojazdy do pracy, refundacje dla pracodawcy. Łączna liczba osób  
w programie 117.

 - kwota - 131 700,00 zł. 

7. „Program wyrównywania różnic między regionami II”. 
 - Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 
 -  forma wsparcia - Refundacje na stworzenie lub doposażenie miejsca pracy 

dla osób niepełnosprawnych. Łącznie 1 osoba zaktywizowana.
 - kwota - 49 905,36 zł. 
8.   JUNIOR – Program aktywizacji zawodowej absolwentów 

niepełnosprawnych. 
 - Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 
 -  Forma wsparcia - Staże, wypłata premii dla pracodawcy na zakończenie 

stażu, wypłata świadczenia rehabilitacyjnego dla osoby odbywającej staż. 
Łącznie w programie uczestniczyły 3 osoby.

 - kwota - 21 600,00 zł. 
2014 ROK
1.  „Praca pasją – program aktywizacji osób bezrobotnych” - 

kontynuacja. Projekt systemowy.
 - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
 -  forma wsparcia - Staże; szkolenia grupowe; dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej;  refundacje dla pracodawców na stworzenie lub 
doposażenie miejsca pracy. Łącznie liczba osób objęta programem 343 - na 
dzień 08.08.2014r.; 

 - kwota - 4 256 800,00 zł. 

2.  Program dla osób bezrobotnych, dotyczących tworzenia  
i przystępowania do spółdzielni socjalnych. 

 -  Dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej; 

 -  forma wsparcia - Utworzenie spółdzielni socjalnej dla 5 osób fizycznych 
i na przystąpienie do istniejącej spółdzielni osób prawnych dla 5 osób. 
Łącznie dla 10 osób.

 - kwota - 114 700,00 zł. 
3. Program dla osób bezrobotnych do 30 roku życia -  I nabór 
 -  Dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej; 
 - f orma wsparcia - bon szkoleniowy; bon stażowy; refundacja składek ZUS  

za bezrobotnego do 30 r.ż. Łącznie dla 22 osób.
 - kwota - 141 000,00 zł. 

4. Program bezrobotni w regionach wysokiego bezrobocia  
 -  Dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej; 
 - forma wsparcia - roboty publiczne dla 15 osób; 
 - kwota - 116 900,00 zł. 
5. Program bezrobotni do 30 roku życia -  II nabór 
 -  Dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej; 
 -  formy wsparcia - Bony szkoleniowe; dotacja na założenie działalności 

gospodarczej; refundacja dla pracodawców na stworzenie lub doposażenie 
miejsca pracy; dojazdy do pracy. Łącznie program skierowany do 30 osób.

 - kwota - 128 100,00 zł. 
6.  Program bezrobotni, będący w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy, określeni w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy.

 -  Dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej; 

 -  formy wsparcia - Roboty publiczne; dotacja na założenie działalności 
gospodarczej; refundacja dla pracodawców  na stworzenie lub doposażenie 
miejsca pracy; dojazdy do pracy. Łącznie program skierowany do 52 osób.

 - kwota - 316 200,00 zł. 

7.  „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów 
niepełnosprawnych”.

 - Środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych; 
 -  formy wsparcia - Staże dla 3 osób posiadających orzeczenie  

o niepełnosprawności. Premie dla doradców zawodowych, którzy objęli 
dodatkową opieką uczestników programu i dla pracodawców z tyt. 
możliwości odbycia stażu przez absolwentów.

 - kwota - 24 640,00 zł. 
8.  Program wyrównywania różnic między regionami II. „Bez 

barier – aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – 
kontynuacja” 

 - Środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych
 -  formy wsparcia - Refundacja dla pracodawców na stworzenie lub 

doposażenie miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych dla 1 osoby.
 - kwota - 30 000,00 zł. 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Kurs spawacza

Powstanie kwiaciarni  - w ramach jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej w 2013 r. 
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Oprócz inwestycji, remontów, władze Powiatu Nowodworskiego 
oferują lokalnej społeczności szereg ciekawych imprez, 
uroczystości. Rokrocznie proponujemy swoim mieszkańcom: 

Powiatową Wiosnę Rolniczą  - przedsięwzięcie realizowane od 2012 roku 
corocznie (kwiecień bądź początek maja). Skierowane jest przede wszystkim do rolników i ich 
rodzin w podzięce za ich pracę i trud, jaki wkładają w uprawę żuławskiej ziemi. Organizatorami 
imprezy jest: Powiat Nowodworski, firma ROLKOM Cedry  Małe oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego. Impreza ma charakter pikniku rodzinnego, podczas którego można uczestniczyć  
w pokazie maszyn rolniczych najnowszej generacji podczas pracy polowej, jak również znaleźć 
oferty firm działających na rzecz naszego rolnictwa. Udział swój też mają koła gospodyń wiejskich, 
stowarzyszenia i firmy doradcze. 

Powiatowe Dożynki Samorządowe – organizowane corocznie, wspólnie  
z inną gminą z terenu powiatu. Jak co roku rozstrzygane są konkursy: 
- „Smak Dożynek”, który ma na celu wyłonienie najlepszego smaku, rarytasu dożynkowego 
przygotowanego przez stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty z terenu powiatu. 
- „Konkurs Drwali” – wspólnie z Nadleśnictwem Elbląg organizujemy konkurs pięciu konkurencji.  
Jest to bardzo efektowny pokaz umiejętności drwali z całej Polski. 
- „Konkurs Piękna Wieś” – jego ideą jest promowanie aktywnego udziału społeczności wiejskich  
w zrównoważonym rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego estetyki. Edycja rozstrzygana była 
w dwóch kategoriach „Wieś” oraz „Zagroda”.
- „Konkurs na najładniejsze stoisko dożynkowe”. 
- „Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy”. 
Jarmark Świętego Dominika - Powiat Nowodworski wystawia corocznie 
swoje stoisko podczas Jarmarku św. Dominika w Gdańsku. Odwiedzając nas można zobaczyć 
wiele ciekawych publikacji związane z naszym regionem, jak również rękodzieło, prezentacje 
organizacji i stowarzyszeń. 
Wigilię Powiatową – w drugi tydzień grudnia, od 2012 r. , na placu przed Starostwem 
zorganizowana jest Wigilia Powiatowa, podczas której mieszkańcy Powiatu Nowodworskiego 
mają niepowtarzalną okazję spotkać się i świętować wraz z władzami powiatowymi. Można też 
skosztować tradycyjnych potraw wigilijnych, przygotowanych przez lokalnych przedstawicieli 
branży gastronomicznej i piekarniczo – cukierniczej. W okresie świątecznym, można obejrzeć  
wystawę ozdób świątecznych wykonanych przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej  
z Nowego Dworu Gdańskiego i Marzęcina oraz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy  
w Nowym Dworze Gdańskim.  Nie ma Świąt Bożego Narodzenia bez Mikołaja - Członkowie 
Zarządu Powiatu w przebraniach Mikołajów rozdają drobne upominki. Wspaniałą oprawę 
artystyczną w postaci jasełek oraz koncertu kolęd zapewniają zawsze uczniowie Zespołu Szkół Nr 
1 i 2 w Nowym Dworze Gdańskim. 

15 – lecie Powiatu - 20 listopada 2014 roku w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym 
Dworze Gdańskim zorganizowano uroczystą galę z okazji 15-lecia powstania i funkcjonowania 
Powiatu Nowodworskiego. Z tej okazji przedstawiciele środowisk walczących o powstanie Powiatu 
Nowodworskiego, obecnych i dawnych struktur samorządu powiatowego, pracownicy starostwa  
otrzymali z rąk Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego, Starosty 
Nowodworskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu okolicznościowe medale. W uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych radni 
powiatowi wszystkich kadencji, obecni i byli pracownicy Starostwa Powiatowego, dyrektorzy 
jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawiciele firm współpracujących z powiatem, służby 
mundurowe oraz zaproszeni goście. 

Wojewódzkie Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
3 maja 2014 roku, w Nowym Dworze Gdańskim wspólnie z mieszkańcami powiatu mogliśmy uczestniczyć 
w Wojewódzkich Obchodach 223 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wydarzenie to zaszczycili swoją 
obecnością przedstawiciele władz państwowych, przedstawiciele innych państw, samorządowcy, służby 
mundurowe oraz eurodeputowani. Organizatorami obchodów byli Wojewoda Pomorski, Pan Ryszard 
Stachurski oraz Starosta Nowodworski, Pani Ewa Dąbska.

Ponadto: 
 rokrocznie bierzemy udział w akcjach zadrzewieniowych z młodzieżą szkolną;
  przeprowadzamy prelekcje dla młodzieży szkolnej na temat zagadnień związanych z ochroną 
przyrody;
  przeprowadzamy wiosenne akcje edukacyjno – informacyjne związanych ze szkodliwością 
wypalania łąk, trzcinowisk i nieużytków;
  bierzemy udział w interwencjach związanych z ratowaniem dzikich zwierząt znajdujących się 
pod ochroną gatunkową;
  pod patronatem Starosty Nowodworskiego i Ministra Środowiska odbyła się debata, dobry 
klimat dla powiatów w cyklu spotkań „Podyskutujmy o klimacie w naszym powiecie”. Celem 
było wypracowanie  społecznych założeń do powiatowego programu niskoemisyjnego rozwoju;
  organizujemy w siedzibie Starostwa spotkania na temat prawidłowego funkcjonowania 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Nowy Dwór Gdański z udziałem 
członków Gminnej Spółki Wodnej w Nowym Dworze Gdańskim oraz Sołtysów z terenu powiatu; 
 w latach 2011-2014 udzielono Stypendium Starosty dla 175 uczniów na kwotę 54.300 zł; 
 przyznano 20 Nagród Starosty Nowodworskiego; 
  udzielono dotacji dla niepublicznych placówek  oświatowych i wychowawczych na kwotę 
5.184.850,11 zł (XII 2010 do X 2014); 
 opracowany został Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego; 

Z ŻYCIA POWIATU

Powiatowa Wiosna Rolnicza 

Wigilia Powiatowa

Gala z okazji 15 lecia Powiatu Nowodworskiego 

Wojewódzkie Obchody Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Nowym 
Dworze Gdańskim
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  w 2014 roku, po raz pierwszy udzielono dotacji w kwocie 5.000 zł na prace konserwatorskie 
przy zabytku wpisanym do rejestru (kościół  w Stegnie);
  w 2014 roku Powiat Nowodworski złożył wniosek w ramach konkursu PL13 Ograniczanie 
społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa, w ramach którego 
opracowano Program promocji zdrowia i profilaktyki nowotworów na terenie Powiatu 
Nowodworskiego oraz Ocenę potrzeb zdrowotnych. Kwota zaplanowanych działań to 
1.263.792,16 zł. W chwili obecnej wniosek poddawany jest ocenie merytoryczno- technicznej;
 trwają prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2014 – 2024; 
  na mocy uchwały Nr XXIII/155/2012 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 
29 października 2012 roku przyjęto Strategię rozwoju edukacji na terenie Powiatu 
Nowodworskiego na lata 2012-2020; 
  opracowaliśmy dokumentację projektowo – kosztorysową na remont budynku Starostwa 
Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim (kwota 84.870,00 zł);
  podpisaliśmy porozumienie w sprawie przystąpienia i realizacji Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT). ZIT to nowy sposób współpracy samorządów. Wspólnie ustalane są 
cele do osiągnięcia i wskazywanie inwestycji do zrealizowania. ZIT to także wyjście poza 
sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego i większe możliwości 
oddziaływania projektów unijnych. 

Wspieramy finansowo realizację zadań publicznych 
(lata 2011 – 2014) poprzez otwarte konkursy ofert na: 
- zadania z zakresu turystyki i wypoczynku – 30.140,00 zł
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – 27.900,00 zł
- zadania z zakresu kultury i sztuki – 38.600,00 zł 
- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 120.000,00 zł

Starosta Nowodworski obejmuje honorowym patronatem imprezy ponadgminne o szerokim 
znaczeniu promocyjnym z zakresu edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, turystyki  
i wypoczynku oraz ochrony zdrowia.

„Wydanie albumu fotograficznego Perły Powiatu 
Nowodworskiego”, w 2014 r. otrzymał wyróżnienie w IV 
edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze wydawnictwa 
promujące gminy, miasta i regiony. 
- całkowity koszt projektu – 33 234,00 zł
- dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – 25 000,00 zł
- termin realizacji – 2013 r. 

Wykonaliśmy  film promujący Powiat Nowodworski 
- całkowity koszt projektu – 32 338,00 zł
- dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – 20 960,00 zł
- termin realizacji – 2013 – 2014 r. 

Dokonaliśmy „Remontu dachu lokomotywowni w Nowym 
Dworze Gdańskim”
- całkowity koszt projektu - 85 212,92 zł 
–  50 000,00 zł - dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
- termin realizacji zadania – 2014 r. 

Zorganizowaliśmy konkurs „Smak Żuław i Mierzei” podczas 
tegorocznych dożynek 
- całkowity koszt projektu – 18 420,00 zł 
 – 15 360,00 zł - dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
- termin realizacji zadania – 2014 r. 

W okresie bożonarodzeniowym zorganizujemy w ramach 
pozyskanych środków projekt pn. ”Kultywowanie i promocja 
bożonarodzeniowych tradycji Żuław i Mierzei Wiślanej oraz 
organizacja Wigilii Żuław i Mierzei Wiślanej”
- całkowity koszt projektu – 35 048,00 zł 
–  24 563,20 zł - dofinansowanie z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
- termin realizacji zadania – 2014 r. 

Udzieliliśmy dofinansowania służbom  mundurowym: 

1.  na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze 
Gdańskim: 

    - 2010 – kwota 10.000 zł na wydatki bieżące 
    - 2011 -  kwota 10.000 zł na zakup sprzętu i materiałów techniki policyjnej
    - 2012 – kwota 15.000 zł na zakup paliwa – 10.000 zł i 5.000 zł – na zakup sprzętu biurowego 
    - 2013 – kwota 15.000 zł na zakup pojazdu służbowego 
    - 2014 -  Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego w wysokości 

15.000,00 zł. 

2.  na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim: 

    - 2011 -   kwota 45.000 zł na: 40.000 zł zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz 
5.000 zł – na zakup paliwa 

    - 2012 – kwota 5.000 zł na zakup paliwa – 10.000 zł i 5.000 zł – na zakup sprzętu biurowego 
    - 2014 - dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego rozpoznawczo – ratowniczego z napędem 
 terenowym do określania stref skażeń dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym 
Dworze Gdańskim w wysokości 15.000,00 zł. 

3.  na potrzeby Morskiego Oddziału Straży Granicznej Krynicy 
Morskiej: 

     - 2010 – kwota 3.000 zł 
     - 2011 – kwota 3.000 zł 
     - 2012  - kwota 3.000 zł 
     - 2013 – kwota 3.000 zł 
       Powyższe kwoty dotyczą dofinansowania do zakupu paliwa dla jednostki straży granicznej. 

Z ŻYCIA POWIATU

Podpisanie porozumienia ZIT
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SKONDENSOWANE 
2011-2014 

 
- zadania z zakresu turystyki i wypoczynku – 30.140,00 zł 
- zadania z zakresu ochrony zdrowia – 27.900,00 zł 
- zadania z zakresu kultury i sztuki – 38.600,00 zł 
- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 120.000,00 zł 
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REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU W LATACH 2007-2014

BUDŻET POWIATU 2007-2010 STRUKTURA % 2011-2014 STRUKTURA % WZROST/SPADEK DYNAMIKA WZROSTU

Wydatki ogółem 143 121 572,00 100,00% 159 068 572,00 100,00% 15 947 000,00 111,14%

Wydatki majątkowe 35 980 804,00 25,14% 17 022 383,00 10,70% -18 958 421,00 47,31%

Wydatki bieżące 107 140 768,00 74,86% 142 046 189,00 89,30% 34 905 421,00 132,58%

WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2011-2014

PORÓWNANIE WYDATKÓW W KADENCJACH III I IV
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RADA POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 
KADENCJA 2010 – 2014

Kadencję 2010 – 2014 rozpoczęli Starosta Nowodworski, Zbigniew Piórkowski i Wicestarosta, Marcin Głowacki. Jednak ze względu na zbyt szybkie 
odejście od nas p. Z. Piórkowskiego, skład rady i zarządu zmienił się 19 stycznia 2012 roku. 

ZBIGNIEW PTAK 
Przewodniczący Rady Powiatu

EWA DĄBSKA
Starosta Nowodworski 

Przewodniczący Zarządu Powiatu 

EUGENIUSZ JAREMBA
Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju  

Gospodarczego i Promocji Powiatu 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

EDMUND ŁABIENIEC
Przewodniczący Komisji Oświaty 

Sekretarz Komisji Rewizyjnej 

JÓZEF SARNOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu,
 Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu

Członek Komisji Oświaty 

STANISŁAW BOBROWICZ
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 

Sekretarz Komisji Samorządowo - Społecznej 

MARCIN GŁOWACKI
Sekretarz Komisji Oświaty  

Członek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego  
i Promocji Powiatu 

STANISŁAW JUSZCZYK
Członek Zarządu Powiatu 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty 

BARBARA OGRODOWSKA
Wicestarosta Nowodworski 
Członek Zarządu Powiatu 

ANDRZEJ SOBOCIŃSKI
Członek Zarządu Powiatu 
Członek Komisji Oświaty 

JANUSZ CHARLIŃSKI
Przewodniczący Komisji Samorządowo - Społecznej 

Członek Komisji Rewizyjnej 

JACEK GROSS
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Członek Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego  
i Promocji Powiatu 

GRZEGORZ LEW
Radny Powiatu Nowodworskiego

 do dnia 25 września 2014 r. 

JÓZEF RYBICKI
Członek Zarządu Powiatu 

Sekretarz Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego  
i Promocji Powiatu 

IWONA TYBURSKA
Członek Komisji Samorządowo – Społecznej 

Członek Komisji Oświaty



ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
KADENCJA 2010 – 2014

EWA DĄBSKA 
Przewodniczący Zarządu Powiatu

STANISŁAW JUSZCZYK
Członek Zarządu Powiatu

JÓZEF RYBICKI 
Członek Zarządu Powiatu

ANDRZEJ SOBOCIŃSKI 
Członek Zarządu Powiatu

JOANNA BRYK 
Sekretarz Powiatu

MAŁGORZATA TKACZYK
Skarbnik Powiatu 

BARBARA OGRODOWSKA 
Wicestarosta Powiatu


