Szanowni Państwo
To była trudna kadencja, którą kończymy z poczuciem sukcesu i dobrze spełnionego
obowiązku wobec wszystkich mieszkańców powiatu nowodworskiego .
To w latach 2014-2018, jak nigdy wcześniej w całej swojej najnowszej historii, nasz
samorząd podjął się realizacji tak wielu koniecznych i prorozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych i społecznych. Inwestowaliśmy nie tylko w drogi powiatowe, które na Żuławach wymagają kilkukrotnie większych nakładów niż w innych regionach kraju. Dzięki
mądrej i przemyślanej polityce udało się zagospodarować dostępne środki pozabudżetowe w różnych obszarach, w taki sposób aby najszybciej, jak to tylko możliwe, dobrze
służyły lokalnej społeczności.
Żuławskie szkolnictwo powiatowe, specjalne i średnie, otrzymało potężny zastrzyk finansowy, który pozwala zahamować negatywne trendy w oświacie i kreować atrakcyjną
ofertę edukacyjną.
Wykorzystaliśmy do służby na rzecz Powiatu Nowodworskiego, na bardzo dogodnych
dla budżetu warunkach, duże przedsięwzięcia strategiczne Województwa Pomorskiego.
To, co w skali kraju jest nowatorską, dobrą i słuszną ideą, w powiecie nowodworskim
daje konkretne wymierne efekty i rezultaty, które polepszają zamieszkanie i codzienne życie: dojazd do szkoły i do pracy,
dochody dla przedsiębiorców, miejsca pracy i nauki.
Zostawiamy dla naszych następców dobrą podstawę do kontynuacji tego, co najlepsze i najważniejsze w pracy samorządowej
na rzecz mieszkańców, wszystkich tych, którzy nas cztery lata temu demokratycznie wybrali i którzy nam zaufali.
Zbigniew Ptak
Starosta Nowodworski

Szanowni Państwo
Szybko dobiegła końca kolejna, już V kadencja władz samorządowych Powiatu Nowodworskiego. Podczas czteroletniej pracy na sesjach i komisjach, wykonywaliśmy nasze
obowiązki określone przepisami prawa. Spotykając się z mieszkańcami, poznając ich
potrzeby i oczekiwania, dążyliśmy do poprawy warunków ich życia i funkcjonowania
na terenie Powiatu Nowodworskiego. Zrozumienie potrzeb poszczególnych miejscowości wchodzących w skład naszego powiatu, pozwoliło podjąć w mijającej kadencji 299
uchwał na 45 sesjach Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, co doskonale odzwierciedla pracę i zaangażowanie Radnych reprezentujących swoich wyborców. Rada
Powiatu pracowała w oparciu o uchwalone coroczne plany pracy, które zrealizowano
w całości. Oprócz uchwał, Rada podejmowała stanowiska i apele w sprawach
dotyczących istotnych kwestii życia publicznego i spraw społecznych, które kierowała
do organów administracji rządowej i parlamentarzystów.
Do najważniejszych programów i projektów, do których przystąpił Powiat Nowodworski,
zaliczyć można:
- „Zdolni z Pomorza” - realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020;
- „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9),wspólnie z gminami:
Lichnowy, Ostaszewo, Stegna, Nowy Dwór Gdański”
- „Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi” wspólnie z Gminą Nowy Dwór Gdański
- „Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”
- „Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Nowodworskim na lata 2018-2020”
- „Program wyrównywania różnic między regionami III”
- „Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju”
Ponadto zainaugurowany w 2015 r. Turniej Halowej Piłki Nożnej Samorządowców im. Zbigniewa Piórkowskiego o Puchar
Przewodniczącego Rady Powiatu, stał się świetną okazją do integracji środowiska samorządowego.
Podsumowując pracę Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim można stwierdzić, że podjęte przez nią decyzje miały
na celu poprawę warunków życia mieszkańców Powiatu Nowodworskiego, jego rozwój, a także bezpieczeństwo.
Jacek Gross
Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
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INWESTYCJE DROGOWE
ROK 2015
4. Poszerzenie drogi powiatowej nr 2345G na odcinku 1,8 km
w miejscowości Jazowa od km 5+438 do km 7+238 wraz
z ułożeniem nakładki bitumicznej.

1. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
2334G w miejscowości Ostaszewo na długości 0,5 km
Koszt inwestycji
70.749,99 zł z czego:
Gmina Ostaszewo - 35.00,00 zł
Powiat Nowodworski - 35.749,99 zł

Koszt inwestycji:
799.815,92 zł z czego:
Budimex S.A. - 500.00,00 zł
Powiat Nowodworski - 299.815,92 zł
5. Ułożenie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej
nr 2345G od km 5+556 do km 7+238 w miejscowości
Jazowa wraz z przebudową wodociągu z AC na PE.
Koszt inwestycji:

ROK 2016
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo –
Nowa Cerkiew na odcinku 0,85 km.
Koszt inwestycji
489,835,83 zł z czego:
Gmina Ostaszewo i Pomorski Urząd Wojewódzki - 361.126,87 zł
Powiat Nowodworski - 128.708,96 zł
Budimex S.A. - 595.940,00 zł
6. Ułożenie nakładki bitumicznej w ciągu drogi powiatowej
nr 2301G od km 3+990 do km 5+490 w miejscowości
Rakowiska
Koszt inwestycji:
Budimex S.A. - 500.000,00 zł - udział 100% w ramach porozu-

2. - Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G w zakresie
chodnika w miejscowości Nowa Kościelnica.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G w zakresie
chodnika w miejscowości Ostaszewo.
- Remont chodnika w miejscowości Lubieszewo na drodze powiatowej nr 2334G, nr 2340G i nr 2344G na od
cinku 912 m.

mienia zawartego z Powiatem Nowodworskim
7. Budowa drogi gminnej łącznika ul. Lipowej z ul. Morską
(DPS Mors) w miejscowości Stegna
Koszt inwestycji:
Pomoc finansowa Powiatu Nowodworskiego dla Gminy Stegna
194.781,00 zł

Koszt inwestycji:
Porozumienie z firmą Metrostav – udział 100% - 658.050,00 zł

ROK 2017
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo –
Nowa Cerkiew – (Lichnowy) na odcinku 2,3 km.
Koszt inwestycji:
1.687.603,08 zł z czego:
Gmina Ostaszewo i Pomorski Urząd Wojewódzki - 1.267.219,00 zł
Powiat Nowodworski - 420.384,08 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2324G, na odcinku
Port rybacki Jantar – Głobica – Rybina – Sztutowo
na odcinku 2,4 km. - I etap
Koszt inwestycji:
1.581.553,13 zł z czego:
Gmina Stegna i Pomorski Urząd Wojewódzki - 1.198.735,35 zł
Powiat Nowodworski - 382.817,15 zł

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2324G Port rybacki –
Jantar – Głobica –Rybina – Sztutowo, II etap na odcinku
3,0 km
Koszt inwestycji:
2.968.522,37 zł z czego:
Gmina Stegna i Pomorski Urząd Wojewódzki - 2.409.608,00 zł
Powiat Nowodworski - 562.914,37 zł
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INWESTYCJE DROGOWE
3. Modernizacja drogi powiatowej nr 2304G w m. Marynowy.
Koszt inwestycji:
Powiat Nowodworski udział 100% - 59.998,15 zł

7. Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzka w Stegnie pomoc finansowa Powiatu Nowodworskiego dla Gminy
Stegna w wysokości 493.778,00 zł
8. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2334GN
na odcinku od miejscowości Nowa Kościelnica w kierunku
miejscowości Piaskowiec na terenie Gminy Ostaszwo
50.000 zł - 100% pomocy finansowej od Gminy Ostaszewo

4. Wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 2343G
w m. Orłówko na działce nr 75 i 19/1.
Koszt inwestycji
286.571,31 zł, z czego:
Gmina Nowy Dwór Gdański - 200.000,00 zł
Powiat Nowodworski - 86.571,31 zł

ROK 2018
1. Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej otoczenia
historycznych przystani rybackich w Jantarze i Stegnie
– zadanie I Jantar
Koszt inwestycji:
261.504,78 zł z czego:
Kwota dotacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego
Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” - 178.277,48 zł
Powiat Nowodworski - 83.217,30 zł

5. Wykonanie nakładki asfaltowej wraz z poboczami
w ciągu drogi powiatowej nr 2312G w miejscowości
Marzęcino na ul. Polnej
Koszt inwestycji:
Budimex – udział 100% - 50.000,00 zł

2. Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej otoczenia
historycznych przystani rybackich w Jantarze i Stegnie
– zadanie II w Stegnie
Koszt inwestycji:
178.547,63 zł z czego:
Kwota dotacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii
rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4
„Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” - 121.722,52 zł
Powiat Nowodworski - 56.825,11 zł

6. Remont drogi powiatowej nr 2303G na odcinku od km
0+000 do km 1+800 (od skrzyżowania z drogą krajową
nr 55 w m. Rychnowo Żuławskie do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Myszewko).
Koszt inwestycji
491.867,82 zł z czego:
Gmina Nowy Dwór Gdański - 245.933,91 zł
Powiat Nowodworski - 245.933,91 zł

Dodatkowo poniesiono kwotę 5.000 zł na nadzór inwestorski zadanie I Jantar i Zadanie II w Stegnie.Całkowity koszt zadania
I i II to kwota - 445.052,41 zł
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OŚWIATA
ŻUŁAWSKA AKADEMIA EduTIKacji

INNOWACJE PEDAGOGICZNE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

Okres realizacji:
od 01.08.2016r. do 31.07.2018r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej.

W Zespole Szkół nr 2 zrealizowano innowacje pedagogiczne:
szkutnicza,
pożarnicza,
wojewódzki turniej wiedzy technicznej, powiatowe warsztaty samorządów
uczniowskich, Mapa pamięci, Duchy Nowego Dworu
Gdańskiego, geocaching, etwinning- projekty multimedialne w nauczaniu języka
angielskiego zawodowego,
młodzi filmowcy, Klub Młodego Europejczyka.

Całkowita wartość projektu:
2.694.787,53 zł
Wysokość dofinansowania ze środków UE:
2.290.569,40 zł
Cel główny projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w Powiecie Nowodworskim. Projekt realizowany jest w ZS nr 1, ZS nr 2 oraz SOSW w
Nowym Dworze Gdańskim. W ramach projektu realizowane są zajęcia
dodatkowe dla uczniów ze wszystkich przedmiotów, a także doposażono klasopracownie w
nowoczesny, niezbędny w procesie edukacji,
sprzęt
komputerowy
(laptopy, tablety).
5. Rezultaty projektu:
755
przeszkolonych
uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uczniów
placówek
systemu
oświaty prowadzących
kształcenie ogólne, a
także nauczycieli. Doposażenie 3 szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy.

STAŻE ZAWODOWE W RAMACH PROJEKTU ERASMUS +
Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim odbywali
staże zawodowe w obiektach hotelarskich i gastronomicznych w Niemczech i Austrii, w ramach programu Erasmus +.
Udział w projekcie wzięło 58 uczniów technikum
żywienia i usług gastronomicznych, technikum
obsługi turystycznej oraz kucharzy.
Staże zawodowe umożliwiły uczniom podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych, umiejętności językowych oraz zdobycie doświadczenia
zawodowego. Podczas pobytu poznali także
zwyczaje i kulturę innych narodów, nawiązali
nowe znajomości a także otrzymali certyfikaty
poświadczające ich udział w stażach. Dzięki projektowi uczniowie nabyli nowe umiejętności, podnieśli kompetencje społeczne, uczyli się samodzielności czy podejmowania właściwych decyzji.
To wszystko wpłynie na znalezienie odpowiedniej pracy jak również
lepszej pozycji na rynku pracy.

REMONT I PRZEBUDOWA ORAZ DOPOSAŻENIE
POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO – SOCJALNYM NA PRACOWNIE
ZAWODOWE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
W Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, w ramach zadania
pn.: „Przyjazna szkoła” – dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla potrzeb osób
niepełnosprawnych w budynku głównym szkoły, wymieniono nawierzchnię korytarzy
na trzech kondygnacjach
oraz przy sali gimnastycznej.
Przedsięwzięcie o wartości
75.656,22 zł. zostało dofinansowane w 50% przez
Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz w 50%
przez Powiat Nowodworski.

Okres realizacji:
01.09.2016r. - 31.03.2019r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1.
Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.
Całkowita wartość projektu:
3.103.370,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków UE:
2.637.384,85 zł
Wysokość środków przewidzianych do wydatkowania do końca 2018
roku:
3.044.129,00 zł
Cel główny projektu:
Podniesienie jakości infrastruktury dydaktycznej i wyposażenia
w Zespole Szkół nr 2, podniesienie jakości kształcenia zawodowego
poprzez możliwość korzystania z nowoczesnych rozwiązań i dostęp
do specjalistycznych pomocy dydaktycznych. Powyższe cele będą
miały przełożenie na wyższe umiejętności praktyczne przyszłych absolwentów ZS nr 2 i zwiększą ich atrakcyjność na rynku pracy.
Rezultaty projektu:
Wyposażenie pracowni: zawodowo-technicznych: informatyk, obsługa turystyczna (informacja turystyczna, językowa, turystyczno-geograficzna), zawodów mechanicznych i stolarskich,
jak również pracownie
budowlane.
Projekt obejmował także
remont korytarzy i przebudowę węzła sanitarnego.

POWIATOWA SIEĆ DORADCÓW ZAWODOWYCH
Sieć powstała w 2015r. z inicjatywy dyr. Wioletty Przyborowskiej. Do
współpracy zaproszono doradców zawodowych i pedagogów powiatu
nowodworskiego, przedstawicieli instytucji rynku pracy, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracodawców.
Celem działania sieci współpracy i samokształcenia
doradców zawodowych powiatu nowodworskiego jest
dzielenie się pomysłami,
analizą dobrych praktyk i
tworzenie nowych rozwiązań w zakresie doradztwa
edukacyjno-zawodowego
na potrzeby szkół uczestniczących w sieci. Członkowie
sieci otrzymują metodyczne
i merytoryczne wsparcie zewnętrznych ekspertów oraz konsultantów
CEN w Gdańsku.
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OŚWIATA
TYTUŁ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PARTNERSKIEJ

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY
IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GD.

W roku 2017, ZS nr 2 zdobył tytuł Europejskiej Szkoły Partnerskiej w związku z wieloletnią współpracą ze szkołą zawodową w Elmshorn. W ostatnich
latach zrealizowano wspólnie 5 wymian młodzieży szkół partnerskich. Są
one współfinansowane z programu Erasmus+.
W szkole kształcenie zawodowe odbywa sie na wysokim poziomie, uczniowie
zdobywają umiejętności zawodowe na praktykach i stażach w Austrii i Niemczech
na poziomie europejskim potwierdzone certyfikatami Europass. Uczymy 3 języków
obcych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

1. Zrealizowano remont I etapu zadania pn.: „Przebudowa budynku
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.”, w ramach którego wyremontowano część parteru budynku m.in. hol w placówce, pomieszczenie
szkolnej pralni, część gabinetów, toaletę oraz stworzono pracownię
hotelarską wraz z recepcją.
Wartość inwestycji: 1.037.450, 53 zł
2. W placówce utworzono
Ośrodek Egzaminacyjny dla zawodu pracownik pomocniczy
obsługi hotelowej. Według opinii egzaminatorów Okręgowej
Komisji
Egzaminacyjnej
w
Gdańsku Ośrodek jest najlepiej
zorganizowanym i wyposażonym
Ośrodkiem Egzaminacyjnym w
województwie pomorskim. Remont Ośrodka został przeprowadzony w ramach I etapu zadania pn.: „Przebudowa budynku
Specjalnego Ośrodka Szkolno
- Wychowawczego im. Ireny
Sendlerowej w Nowym Dworze
Gdańskim.”
3. Program „ZA ŻYCIEM”
Realizując projekt, rozpoczął
swoją działalność ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno opiekuńczy przy Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.
Główne zadania to:
- bezpłatne zajęcia stymulujące rozwój dzieci od momentu narodzin do
czasu podjęcia nauki szkolnej – do 5 godzin w tygodniu,
- interdyscyplinarna pomoc rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia
zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem
dzieci od 0 do 7 roku życia,
- współpraca rodziców i terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych
w poznaniu dziecka i realizacji programów wspomagania rozwoju
dziecka oraz jego rodziny,
- specjalistyczna opieka dla dziecka i jego rodziny, w zależności od
ich potrzeb, w tym: zapewnienie usług terapeuty, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy oraz innych specjalistów,
- wsparcie psychologiczne ukierunkowane na rodzinę znajdującą się
w sytuacji kryzysowej spowodowanej informacją o wadzie rozwojowej
dziecka.
Zrealizowano już 259 godzin zajęć terapeutycznych.
4. Wzbogacono ofertę placówki o Dogoterapię. Od 1 września 2016
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej
poszerzył ofertę terapeutyczną i proponuje dla swoich wychowanków
zajęcia z kynoterapii. Kynoterapia to terapia z udziałem psa.
5. Doposażono placówkę w sprzęt terapeutyczny do prowadzenia

WARSZAWSKA – CZAS ZAWODOWCÓW
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest poprawa jakości edukacji zawodowej w Zespole
Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim oraz zwiększenie zatrudnialności absolwentów. Wsparcie kierowane jest do 383 uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia oraz nauczycieli , w ramach branż:
turystyka, sport i rekreacja,
transport, logistyka i motoryzacja, ICT i elektronika oraz
meblarstwo. Projekt obejmuje działania ukierunkowane
na rozwój kompetencji zawodowych, realizację zajęć
specjalistycznych,
kursów
zawodowych, staży i praktyk, wyjazdów warsztatowo-studyjnych oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe.
Całkowita wartość projektu: 2.400.452,50 zł
Okres realizacji: 1.09.2016r. do 30.09.2021r.

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Okres realizacji: data rozpoczęcia: 1 września 2017 - planowana data
zakończenia: 30 października 2018
Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Energia, Działanie 10.1 Efektywność
energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne.
Całkowita wartość projektu:
7.323.488,58 zł
Wysokość dofinansowania ze środków UE:
5.200.000,00 zł
Wysokość środków przewidzianych do wydatkowania do końca
2018 roku:
7.323.488,58 zł
Cel główny projektu:
Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim.
Natomiast celem nadrzędnym jest poprawa czystości powietrza w powiecie poprzez zmniejszenie strat energii pierwotnej i końcowej.
Rezultaty projektu:
W wyniku realizacji projektu termomodernizację przechodzą trzy budynki szkolne w Nowym Dworze Gdańskim, w tym: budynek Zespołu Szkół
nr 2 wraz budynkiem warsztatów szkolnych oraz budynek
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W ramach
projektu zostaną także zastosowane kolektory słoneczne do
podgrzewania c.w.u. oraz zostanie stworzona odrębna kotłownia gazowa dla budynku szkoły
i warsztatów szkolnych.

zajęć Metodą Alfreda Tomatisa – 34.800,00 zł, Metodą EEG Biofeedback 15.250,00 zł (z projektu EduTIKacja) oraz zakupiono nowe pomoce do Gabinetu Terapii Doświadczania Świata 145.987,00 zł
(ze środków w ramach programu „Za życiem”)
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OŚWIATA
REMONT W PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Nagrody wręczane są podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
Środki przeznaczone na nagrody w latach 2015-2017 wyniosły 41.600 zł.
Pula nagród i osoby nagrodzone w poszczególnych latach:
2015 – 13.000 zł
1. Iwona Charko – logopeda w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
2. Joanna Brucka – nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 - wicedyrektor
3. Iwona Świgoń - nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 – wicedyrektor
4. Iwona Zaborowska - nauczyciel SOSW - wicedyrektor
5. Izabela Narewska - dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
6. Wioletta Przyborowska – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
2016 – 13.000 zł
1. Barbara Górska – psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
2. Elżbieta Sokalska – Kozłowska – nauczyciel biologii i przyrody
Zespołu Szkół nr 1
3. Wiesław Adamowicz - nauczyciel Zespołu Szkół nr 2
4. Katarzyna Reich - Stępniewska - nauczyciel SOSW
5. Dorota Chojna – dyrektor Zespołu Szkół nr 1
2017 – 15.600 zł
1. Anna Wardyn – psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
2. Joanna Brucka – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1
3. Barbara Ferens - nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1
4. Magdalena Haftkowska - nauczyciel przedmiotów zawodowych
w branży turystycznej w Zespole Szkół nr 2
5. Iwona Zaborowska - pedagog w SOSW i. Ireny Sendlerowej
6. Wioletta Przyborowska – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2

W czasie tej kadencji władz Powiatu Nowodworskiego zadbano szczególnie o stan i wygląd budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Nowym Dworze Gdańskim:
1. Wykonano bardzo długo oczekiwany REMONT PRZYZIEMIA BUDYNKU. Koszt netto: 79.508,55 zł / brutto: 97.795,52 zł – realizacja - październik 2015 r.
2. Odnowiono ELEWACJĘ BUDYNKU poradni. Koszt netto: 4.788,49 zł /
brutto: 5.889,84 zł - realizacja - listopad 2015 r.
3. Wykonano REMONT STROPÓW nad kondygnacją parterową oraz założono nowe OŚWIETLENIE – netto 23.000,00 zł / brutto 28.290,00 zł. – realizacja - listopad 2016 r.

ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT NOWODWORSKI
Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień
i adekwatne formy wsparcia. Projekt - ZDOLNI Z POMORZA - "Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki" rozpoczęło się
w naszym powiecie w roku szkolnym 2012/13. Przez kolejne lata Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim kontynuowało Program
Zdolni z Pomorza ze środków własnych.
6 lipca 2015 r. Starosta Nowodworski, Zbigniew Ptak działając w imieniu Powiatu Nowodworskiego podpisał list intencyjny z Województwem
Pomorskim, określający zasady współpracy
w ramach projektu pn.
„Zdolni z Pomorza”. Od
roku szkolnego 2016/17
Projekt realizowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego. Projekt będzie funkcjonował w naszym powiecie do roku 2020. Bloki dziedzin objęte wsparciem w ramach projektu (obszary): matematyka, fizyka,
informatyka, biologia, chemia, kompetencje społeczne.
Uczniowie, którzy chcą być uczestnikami projektu w zależności od dziedziny wsparcia przechodzą testy psychologiczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, piszą Test Uzdolnień Kierunkowych, przedstawiają opracowany przez siebie projekt.
Uczniowie biorący udział w projekcie będą mogli skorzystać z:
1. lokalnych form wsparcia: zajęcia pozalekcyjne, zajęcia z psychologiem - warsztaty rozwijające kreatywność, stypendia, uzupełniające formy wsparcia (np. wizyty w zakładach pracy, parkach naukowo-technologicznych, spotkania z naukowcami).
2. form wsparcia o zasięgu regionalnym: obozy naukowe, konkursy indywidualne i zespołowe, naukowe konferencje uczniowskie, portal edukacyjny, warsztaty specjalistyczne (projektowe), spotkania i warsztaty
autorskie.
3. akademickich form wsparcia: spotkania akademickie, zajęcia pozalekcyjne akademickie (kółka olimpijskie), warsztaty tematyczne, opieka
mentorska, e-learning.
W projekcie objęci wsparciem są również nauczyciele, psycholodzy - co
pozwala im na uzyskanie dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Wsparcie uczniów szczególnie
uzdolnionych realizowane jest z wykorzystaniem zainicjowanej w ramach projektu innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK) koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli
w Gdańsku, które pełni funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK).
Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego działa przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim. Obecnie w powiecie
nowodworskim objętych wsparciem jest 64 uczniów - od klasy VII szkoły
podstawowej do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej to: 512.757,61 zł

STYPENDIA
Za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, zaangażowanie
w życie szkoły oraz wzorowe zachowanie, co roku, dla wyróżniających się
uczniów powiatowych placówek oświatowych, przyznawane są Jednorazowe Stypendia Starosty.
Środki przeznaczone na jednorazowe stypendia w latach 2015-2018 wyniosły 51.750 zł.
W poszczególnych latach, to następujące kwoty:
2015 – 11.400 zł, 2016 – 11.950 zł, 2017 – 12.900 zł, 2018 – 15.500 zł
Oprócz jednorazowych Stypendiów Starosty, wyróżniający się w nauce
i zachowaniu uczniowie naszych placówek oraz osiągający sukcesy w olimpiadach, konkursach i sporcie są nagradzani stypendium marszałka Województwa Pomorskiego, a najlepsi z najlepszych są nagradzani stypendium
Prezesa Rady Ministrów. W roku 2016 i 2017 powyższe stypendia otrzymali
także uczniowie powiatowych placówek oświatowych:
Stypendyści Marszałka Województwa Pomorskiego:
2016
1. Ilona Andzel - Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych/Zespół
Szkół nr 2
2. Violetta Żwirek - Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych/Zespół
Szkół nr 2
3. Katarzyna Jędo - Technikum Obsługi Turystycznej/Zespół Szkół nr 2
4. Martyna Rachwał – Technikum Obsługi Turystycznej/Zespół Szkół nr 2
5. Weronika Malej – Technikum Informatyczne/Zespół Szkół nr 2
6. Sandra Karpińska - Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej (Zespół Szkół nr1)
2017
1. Aleksandra Frąckiewicz – Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej (Zespół Szkół nr 1)
2. Oliwia Karpińska – Gimnazjum Sportowe (Zespół Szkół nr 1)
3. Adrianna Kowalska – absolwentka Gimnazjum im. Na Bursztynowym
Szlaku w Mikoszewie
4. Martyna Stoop – Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie
5. Martin Zawadzki – Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie
6. Marcelina Wiśniewska – absolwentka Gimnazjum w Sztutowie im. Pamięci Ofiar Stutthofu
Stypendyści Prezesa Rady Ministrów
2016
1. Aleksandra Frąckiewicz – Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej (Zespół Szkół nr 1)
2. Ilona Katarzyna Andzel – Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
w Zespole Szkół nr 2
2017
1. Daria Litwin – Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej (Zespół
Szkół nr 1)
2. Agnieszka Zgondek – absolwentka Zespołu Szkół nr 2.

NAGRODY STAROSTY
Wyróżniającym się w pracy nauczycielom i dyrektorom powiatowych placówek oświatowych, raz w roku Starosta Nowodworski przyznaje nagrody.
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POMOC SPOŁECZNA, PFRON,
DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

ROK 2017
1. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
Zakup schodołazu, przystosowanie łazienek oraz wymiana stolarki
drzwiowej w budynku Starostwa. Przyznane dofinansowanie PFRON
22 .612,00 zł. Wkład własny 138 .225,00 zł.

30 maja jest ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Ten dzień to przypominanie o
istotnych kwestiach, które mają przyczyniać się do podnoszenia rangi społecznej rodzicielstwa zastępczego i do tworzenia wokół niego
przyjaznej atmosfery.
Dodatkowo
honoruje
odpowiedzialność, trud
i wysiłek, których podejmują się na co dzień
rodzice zastępczy, a
przede wszystkim jest
podziękowaniem
za
ich pracę, wytrwałość i
dzielenie się swoją miłością.
Powiatowe
Centrum
Pomocy Rodzinie co roku z okazji tego Dnia, organizuje dla tych rodzin
atrakcje by podziękować za ich trud i sprawić odrobinę radości.

Przyznane dofinansowanie łącznie PFRON 353.183,00 zł.
Wkład własny 302.087,00 zł.

ULEPSZAMY SIEĆ
Od maja 2016 roku, realizowany był
wspólny projekt Funduszu Inicjatyw Gospodarczych, PFRON oraz Caritas Archidiecezji Gdańskiej pod nazwą „Upleciemy
SIEĆ – klaster pomorskich WTZ”.
Głównym celem projektu było zintegrowanie środowiska związanego z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej wokół
wspólnie podzielanych dążeń w ramach
sieci – klastra, który tworzyć ma regionalną reprezentację przedstawicieli pomorskich WTZ i pozwoli na bieżącą wymianę
doświadczeń, skoordynowanie wspólnych
działań oraz usprawnienie przepływu informacji.
23 listopada 2017 roku, odbyła się konferencja podsumowująca półtora roczny
okres realizacji powyższego projektu.
W czasie konferencji podziękowania otrzymali aktywni uczestnicy projektu a wśród nich nasz pracownik Pani Joanna Zakrzewska.

„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II” ORAZ „PROGRAM WYRÓWNYWANIA
RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”
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 353.183,00 zł.
ROK 2014
1. Zespół Szkół Nr 2 Nowym Dworze Gdańskim
Modernizacja pochylni – podjazdu i dojście do budynków szkoły i
warsztatów. Przyznane dofinansowanie PFRON 57.288,00 zł.
Wkład własny 36.800,00 zł.
2. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Przyznane dofinansowanie PFRON 30.000,00 zł.
3. Gmina Stegna
Przystosowanie łazienek w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Drewnicy.
Przyznane dofinansowanie PFRON 64.122,00 zł.
Wkład własny 59.124,00 zł.
ROK 2016
1. Zespół Szkół Nr 2 Nowym Dworze Gdańskim
Przystosowanie łazienek w głównym budynku szkoły. Przyznane dofinansowanie PFRON 16.255,00 zł. Wkład własny 11.500,00 zł.
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim
Zakup i montaż dźwigu windowego. Przyznane dofinansowanie
PFRON 77.016,00 zł.
3. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
Szkolenie indywidualne dla osoby niepełnosprawnej. Przyznane
dofinansowanie PFRON 4.700,00 zł. Wkład własny (Fundusz Pracy)
2 .686,00 zł.
4. Gmina Stegna
Przystosowanie pomieszczeń szatni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym
w Drewnicy. Przyznane dofinansowanie PFRON 15.924,00 zł.
Wkład własny 15.924,00 zł.
5. Zespół Szkół Nr 2 Nowym Dworze Gdańskim
Dostosowanie ciągów komunikacyjnych w głównym budynku szkoły.
Przyznane dofinansowanie PFRON 65.266,00 zł.
Wkład własny 37 .828,00 zł.

PODSUMOWANIE PIECZY ZASTĘPCZEJ
Pozyskane dotacje z budżetu Państwa
1. Resortowy program wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 rok ( finansowanie działań wspierających pieczę
zastępczą m.in. szkolenia, świadczenia
wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej)

20.275,00 zł

2014 r. 2. Dofinansowanie realizacji zadań z art.
192 pkt. 3,4,5,7 i 9 z ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej

1.900,00 zł

3. Program asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014
30.000,00 zł
– Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Razem: 52.175,00 zł
1. Program asystent rodziny i koordynator
45.000,00 zł
2015 r. rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015
– Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Razem: 45.000,00 zł
1. Program asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016
41.292,00 zł
2016 r. – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
2. Realizacja wypłat dodatków wycho345.507,10 zł
wawczych 500+

Razem: 386.799,10 zł
1. Program asystent rodziny i koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017
69.000,00 zł
2017 r. – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
2. Realizacja wypłat dodatków wycho462.151,60 zł
wawczych 500+

Razem: 531.151,60 zł
Wymiana stolarki drzwiowej
w budynku Starostwa
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AKTYWIZACJA ZAWODOWA
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. Łącznie
w latach 2015-2018 uwzględniając środki przyznane algorytmem w ramach programów zaktywizowano 4 596 osoby, z czego ok. 80% podjęło pracę. Łączna kwota środków pozostających do dyspozycji z Funduszu Pracy wraz z pozyskanymi dodatkowymi środkami: 32 473 981 zł.
1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO
WER) - Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Poddziałanie 1.1.1 skierowany do osób do 30 roku życia.
Liczba osób objętych programem - 172 os. w 2015r. - 154 os. w
2016r. - 187 os. w 2017r. - 151 os. w 2018r. Kwota dofinansowania w
2015r. - 1 499 500 zł; w 2016r. - 1 535 431 zł; w 2017r. - 1 884 210 zł;
w 2018r. - 1 468 944 zł.
2.Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 20142020 (RPO WP) - Projekt systemowy współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej Poddziałanie 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Liczba osób objętych programem
- 80 os. w 2015r. - 158 os. w 2016r., - 181 os. w 2017r., - 207 os.
w 2018r. Kwota dofinansowania w 2015r. - 1 182 000 zł; w 2016r. 1 786 035 zł; w 2017r. - 2 487 848 zł; w 2018r. - 2 100 290 zł.
3. „AFLATOUN- ZNACZY ZMIANA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA I
GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI” - Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego 2014- 2020 (EFS) - Poddziałanie 6.1.2
Aktywizacja społeczno - zawodowa - projekt skierowany do osób bezrobotnych z ustalonym II profilem usług korzystających ze świadczeń
z ośrodka pomocy społecznej. Partnerstwo na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd. Aktywizacja
10 w ramach Programu Aktywizacja i Integracja 10 os. w 2017r. - 10
os. w 2018r. Środki z Funduszu Pracy jako wkład własny do projektu
w wysokości - 3 895 zł w 2017r. - 3 888 zł w 2018r.
4. Program specjalny „Nowe perspektywy na rynku pracy” skierowany do osób z III profilem pomocy, w szczególności do osób niepełnosprawnych - dofinansowanie z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej
w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Liczba osób objętych
programem - 24 osoby. Kwota dofinansowania: 319 400 zł.
5.„GRYF”- program regionalny finansowany ze środków będących
w dyspozycji Marszałka Woj. Pomorskiego na aktywizację osób z II
profilem pomocy w szczególności z terenów wiejskich oraz kobiet.
Liczba osób objętych programem - 43 os. w 2015r. - 55 os. w 2016r.
- 62 os. w 2017r. Kwota dofinansowania w 2015r. - 260 800 zł; w 2016r.
- 267 762 zł; w 2017r. - 292 500 zł.
6. „Praca dla Pomorzan”- program regionalny finansowany ze środków będących w dyspozycji Marszałka Woj. Pomorskiego na aktywizację osób z II profilem pomocy w szczególności w wieku 30-50 lat,
z terenów wiejskich oraz o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych. Aktywizacja - 36 osób. Kwota dofinansowania:
189 100 zł.
7.„Praca dla Pomorzan”- program regionalny finansowany ze środków rezerw będących w dyspozycji Marszałka Woj. Pomorskiego na
aktywizację osób z II profilem pomocy w szczególności w wieku 30-50
lat, z terenów wiejskich oraz o niedopasowanych kompetencjach
i kwalifikacjach zawodowych. Aktywizacja - 34 osób. Kwota dofinansowania: 224 800 zł.
8.Program „Junior” - dofinansowanie przez PFRON na aktywizację
zawodową niepełnosprawnych absolwentów. Liczba osób objętych
programem - 3 osoby. Kwota dofinansowania: 29 680 zł.
9. PFRON - Środki przyznane na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych wg algorytmu. Aktywizacja 2 os. w 2016r. - 2 os.
w 2017r. - 2 os. w 2018r. Kwota dofinansowania w 2016r. 50 000 zł; w 2017r. - 60 000 zł; w 2018r. - 60 000 zł.
10. Program wyrównywania szans miedzy regionami - dofinansowanie przez PFRON, skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Aktywizacja 1 osoby.
Kwota dofinansowania: 4 700 zł.
11.„Wsparcie dla młodych” - środki Funduszu Pracy przyznane
przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację
osób do 30 roku życia. Liczba osób objętych programem - 101 os. w
2016r. - 108 os. w 2017r. - 122 os. w 2018r. Kwota dofinansowania w 2016r.
- 1 404 800 zł; w 2017r. - 2 057 300 zł; w 2018r. - 1 833 300 zł.

12.Krajowy Fundusz Szkoleniowy - środki Funduszu Pracy przyznane
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na kształcenie ustawiczne
pracodawcy i pracowników powyżej 45 roku życia dla 21 os. w 2015r.102 os. w 2016r. - 105 os. w 2017r. - 49 os. w 2018r. Kwota otrzymana
w 2015r. - 81 700 zł; w 2016r. - 100 400 zł; w 2017r. - 100 300 zł; w
2018r. - 52 100 zł.
13. Krajowy Fundusz Szkoleniowy - dofinansowanie z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej na kształcenie ustawiczne pracodawcy i pracowników dla 75
os. w 2016r. - 174 os. w 2017r. Kwota otrzymana w 2016r. - 44 500 zł;
w 2017r. - 156 300 zł.
14. Program bezrobotni w wieku 30 – 50 lat - dofinansowanie z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Liczba osób objętych programem: 37 os. w 2015r. - 34 os. w 2016r. Kwota
dofinansowania w 2015r. - 293 490 zł; w 2016r. - 423 800 zł.
15. Program bezrobotni w wieku do 25 r. ż./30 r.ż.- dofinansowanie
z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Liczba osób objętych programem - 39 os.
w 2015r. - 31 os. w 2016r. Kwota dofinansowania w 2015r. 135 690 zł; w 2016r. - 73 000 zł.
16. Program bezrobotni w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy - dofinansowanie z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej
w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Liczba osób objętych
programem - 32 os. w 2015r. - 31 os. w 2016r. Kwota dofinansowania
w 2015r. - 485 930 zł; w 2016r. - 367 650 zł.
17.Program wspierania tworzenia i przystępowania do spółdzielni
socjalnej - dofinansowanie z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej
w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Liczba osób objętych programem -12 os. w 2015r. - 10 os. w 2016r. - 11 os. w 2017r.
- 8 os. w 2018r. Kwota dofinansowania w 2015r. - 66 790 zł; w 2016r.
50 150 zł; w 2017r. - 82 100 zł; w 2018r. - 90 000 zł.
18. Program bezrobotni 45+/50+ - dofinansowanie z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Liczba osób objętych programem - 7 os. w 2015r. - 56 os. w
2016r.-37 os. 2 2018r. Kwota dofinansowania w 2015r.- 5 900 zł;
w 2016r. - 213 600 zł; w 2018r. - 167 100 zł.
19. Program bezrobotni powracający na rynek pracy - dofinansowanie
z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu skierowanego
do bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną. Liczba osób objętych programem - 18 osób. Kwota dofinansowania: 80 500 zł.
20. Program bezrobotni z regionu wysokiego bezrobocia - dofinansowanie z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej . Aktywizacja 81 osób. Kwota dofinansowania: 199 260 zł.
21.Program bezrobotni zamieszkujący na wsi - dofinansowanie z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Rodziny
Pracy i Polityki Społecznej. Aktywizacja 33 osób. Kwota dofinansowania: 190 740 zł.
22.Program opiekunowie osób niepełnosprawnych - dofinansowanie z
rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej. Aktywizacja 45 osób. Kwota dofinansowania: 102 060 zł.
23.Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia oraz na terenach rewitalizowanych, a także realizowanych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego Mieszkanie Plus - dofinansowanie z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w
dyspozycji Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Aktywizacja
54 osób. Kwota dofinansowania: 331 200 zł.

KWIACIARNIA w Ostaszewie - dotacja na rozp. dział. gosp. z projektu RPO
WP 2018-2020 ZIT Dz. 5.2 Poddz. 5.2.1 (2018 r.)
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NAGRODY, DOTACJE
NAGRODY STAROSTY NOWODWORSKIEGO

KONKURS OFERT

Nagrodę Starosty mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, działające na terenie
Powiatu Nowodworskiego i poza
nim. Nagroda przyznawana jest
w celu wyróżnienia osób i instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do promocji
i rozwoju Powiatu Nowodworskiego. Nagroda przyznawana
jest w trzech kategoriach:
1. „Inicjatywa” - przyznawana jest za zaangażowanie w realizację
zadań z zakresu działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej,
ochrony zdrowia, a także rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2. „Kreatywność” - przyznawana jest za zaangażowanie w przedsięwzięcia
przyczyniające się do popularyzacji, rozwoju i promocji Powiatu Nowodworskiego a także działań w dziedzinie gospodarki, turystyki, ochrony
środowiska i rolnictwa,
3. „Cichy bohater” – przyznawana jest za pomoc udzieloną bezinteresownie innym ludziom.
W latach 2015 – 2018, wyróżnieni zostali:
Rok 2015
1. Katarzyna Reich - Stępniewska - nagroda w kategorii „Inicjatywa”
2. Janusz Domaszewski - nagroda w kategorii „Inicjatywa”
3. Krystyna Chabska - nagroda w kategorii „Kreatywność”
4. Maciej Grochowski - nagroda w kategorii „Kreatywność”
5. Henryk Urban - nagroda w kategorii „Cichy bohater”
6. Firma Handlowa „Komis” Terczyński, Musiał Sp. Jawna - nagroda w
kategorii „Cichy bohater”
Rok 2016
Elżbieta Kościńska- nagroda w kategorii „Inicjatywa”
Rok 2017
1. Maria Pawłowska - nagroda w kategorii „Inicjatywa”
2. Stanisław Juszczyk - nagroda w kategorii „Inicjatywa”
3. Janusz Charliński - nagroda w kategorii „Kreatywność”
4. Koło Gospodyń Wiejskich Jazowa - nagroda w kategorii „Kreatywność”
5. Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja - nagroda w kategorii
„Kreatywność”
6. Małgorzata Bartoszewska - nagroda w kategorii „Cichy bohater”
Rok 2018
1. Katarzyna Sędek - nagroda w kategorii „Kreatywność”
2. Janusz Szwedowski - nagroda w kategorii „Kreatywność”
3. Heinz Pohl - nagroda w kategorii „Cichy bohater”
4. Janusz Szalczewski - nagroda w kategorii „Cichy bohater”
5. Józef Sarnowski - nagroda w kategorii „Inicjatywa”

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, przeprowadzono konkursy ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku, i przekazano dotacje z budżetu Powiatu Nowodworskiego w następujących
wysokościach:
w 2015 r.: 42.200,00 zł na realizację 40 zadań publicznych
w 2016 r.: 47.799,93 zł na realizację 29 zadań publicznych
w 2017 r.: 45.154,72 zł na realizację 26 zadań publicznych
w 2018 r.: 43.200,00 zł na realizację 14 zadań publicznych
razem kwota wydatkowana to 178.354,65 zł na realizację 109 zadań
publicznych.
Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach Rada Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim przyznała dotacje w wysokości:
w 2015 r. 4.995,00 zł
w 2016 r. 10.000,00 zł
w 2017 r. 7.235,00 zł
razem 22.230,00 zł

DOTACJE DLA PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Zgodnie z zapisami prawa oświatowego, Powiat Nowodworski jest organem dotującym niepubliczne placówki oświatowe. Na jego terenie,
od września 2008 r. działa jedna niepubliczna placówka oświatowa
– Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Jezierniku.
Dotacja dla ww. placówki niepublicznej w latach 2015-2018 wyniosła
(do czerwca 2018) 4.560.271,36 zł
2015 r. - 1.344.404.80 zł
2016 r. - 1.262.816,00 zł
2017 r. - 1.277.542,48 zł
2018 r. (I - VI) - 675.508,08 zł

POMORSCY PARTNERZY W E-ROZWOJU
Okres realizacji: od: 2017-11-01 do: 2019-12-31
Nazwa programu:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II.
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.
Całkowita wartość projektu: 200.000,00 zł - udział Powiatu
Nowodworskiego
Wysokość dofinansowania ze środków UE: 170.000,00 zł
Wysokość środków przewidzianych do wydatkowania do końca
2018 roku:170.000,00 zł
Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie rozwiązań
poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi
w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. Projekt jest projektem partnerskim, w którym bierze udział
łącznie 21 jednostek samorządowych z województwa pomorskiego
w tym: 11 gmin i 10 powiatów.
Rezultaty projektu:
Projekt przyczyni się do:
a. wdrożenia systemu umożliwiającego elektron procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowania rozliczeń i poprawę dostępności do
informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
b. podniesienia kompetencji kadr przez szkolenia z obszarów:
podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in.obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia, e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych)
zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa)
c. wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lok.użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w postaci platformy on-line
d. elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi
w obszarze podatków i nieruchomości.

NAGRODY SPORTOWE POWIATU NOWODWORSKIEGO
Już 34, w większości bardzo młodych sportowców, otrzymało wsparcie Powiatu Nowodworskiego w postaci nagród pieniężnych.
Jest to kolejny sposób realizacji zadań samorządu powiatowego w
zakresie kultury fizycznej i sportu.
Od 2016 roku Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, w drodze
uchwały po uprzednim rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków, przyznaje
osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie
sportowym na poziomie wojewódzkim (minimum mistrz województwa),
krajowym lub międzynarodowym – indywidualnym lub drużynowym.
Sposób i procedury przyznawania i wysokość nagród (obecnie do
1000 zł dla zawodnika)
precyzuje
„Regulamin
określający szczegółowe
zasady i tryb oraz rodzaj i
wysokość Nagród Sportowych Powiatu Nowodworskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe”.
Do tej pory przyznano
nagrody w plażowej piłce
nożnej, siatkówce i futsalu – dyscyplinach sportowych wiodących
w powiecie nowodworskim pod względem wyczynowym.
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OCHRONA ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWO
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „MORS” W STEGNIE
INWESTYCJE REALIZOWANE W LATACH 2014 – 2018

Inwestycja współfinansowana ze środków PFRON.
Umowa 34/2016 - 378.000,00 zł. (Urząd Marszałkowski - 180.000,00 zł.
DPS wkład własny - 198.000,00 zł.)
3. Kolektory słoneczne z ramami montażowymi - 4 szt.
Po awarii i przeglądzie kolektorów słonecznych podgrzewających
wodę w budynku DPS zakupiono i zamontowano 4 nowe kolektory,
w miejsce starych uszkodzonych eksploatacyjnie.
Koszty własne 55.617,80 zł.
4. Kocioł warzelny.
Uzupełniono wyposażenie kuchni o dodatkowy kocioł warzelny wymagany przy specyficznym cyklu produkcyjnym i stosowanych w DPS dietach. Koszty własne: 9.686,25 zł.
5. Dostawa i montaż bezprzewodowego systemu przywoławczego
W związku z koniecznością posiadania przez DPS sprawnego systemu przyzywowego, zakupiono i zamontowano bezprzewodowy system
przywoławczy (działający na bazie sygnału radiowego), którego elementy znajdują się w każdym pokoju mieszkańca oraz w niektórych pomieszczeniach ogólnodostępnych. Koszty własne: 85.144,68 zł.
6. Przesunięcie ogrodzenia i uzupełnienie o dodatkowe przęsła
oraz wymiana siatki ogrodzeniowej i słupków ogrodzeniowych w
istniejącym ogrodzeniu.
W związku z przebudową drogi sąsiadującej z posesją DPS „MORS”
w Stegnie (łącznik ulicy Lipowej i Morskiej) przesunięto ogrodzenie wg.
granic posesji, uzupełniając jednocześnie dodatkowe przęsła. Odnowiono też całość ogrodzenia od strony pd-zach. budynku (wymiana skorodowanych słupków i siatki ogrodzeniowej). Koszty własne: 72.406,47 zł.
7. Wymiana balustrad.
Wymieniono zniszczone balustrady metalowo-drewniane na tarasach
ogólnodostępnych na nowe z metalu nierdzewnego z wypełnieniem ze
szkła bezpiecznego. Koszty własne: 11.232,00 zł.
8. Przebudowa rozdzielnicy głównej i układu pomiarowego w budynku Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie
Koszty własne: 21.600,00 zł.
2017
1. Remont łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
- 31 szt. Remont partii wejściowej od strony zachodniej wraz z
podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Remont zadaszenia partii wejściowej od strony zachodniej w Domu Pomocy Społecznej
„MORS” w Stegnie
Koszty własne: 580.527,42 zł.
2. Odnowienie powłok ściennych w pokojach mieszkańców.
Odnowiono powłoki ścienne (wyrównanie ścian, malowanie) w 58 pokojach
mieszkańców DPS. Koszty własne: 53.612,95 zł.
3. Aparat do krioterapii.
Zakupiono nowoczesne urządzenie
do krioterapii miejscowej wykorzystywane do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych mieszkańcom (przede
wszystkim w leczeniu wielu chorób
zwyrodnieniowych narządu ruchu, chorób reumatycznych, neurologicznych).
Koszty własne: 21.220,00 zł.
4. Wymiana centrali sygnalizacji
pożarowej oraz elementów instalacji sygnalizacji pożarowej.
Zakupiono i zamontowano nowoczesną centralę sygnalizacji pożaru oraz
wymieniono ponad 250 czujek pożarowych w pokojach mieszkańców,
w pomieszczeniach ogólnodostępnych
a także administracyjnych. Inwestycja podniosła poziom bezpieczeństwa pożarowego budynku zabezpieczając
mieszkańców i pracowników przed ewentualnym pożarem.
Koszty własne: 88.145,38 zł.
5. Konserwacja dachu papowego, czyszczenie i konserwacja rynien.
Wykonano czyszczenie powierzchni dachowej oraz rynien. Zabezpieczono
stwierdzone przecieki. Zakonserwowano całą powierzchnię dachu papowego.
Koszty własne: 32.000,00 zł.
2018
1. Platforma schodowa.
Zakupiono i zamontowano nową platformę schodową - urządzenie do
przewożenia po schodach osób niepełnosprawnych, poruszających
się na wózkach inwalidzkich. Koszty własne: 34.344,00 zł.

2014
1.Kompleksowe dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.
Dokończenie inwestycji związanej z dostosowaniem budynku DPS do
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej polegające między innymi na wydzieleniu klatek ewakuacyjnych poprzez montaż drzwi
o odpowiedniej odporności ogniowej wyposażonych w samozamykacze, zintegrowanie instalacji sterowania drzwiami z centralą sygnalizacji
pożaru a także wykonanie nowej instalacji oświetlenia awaryjnego
w całym budynku. Koszty własne: 331.020,70 zł.
2. Wykonanie instalacji sieci WiFi w budynku Domu Pomocy
Społecznej „MORS” w Stegnie.
Wykonana sieć WiFi połączona z Neostradą umożliwia mieszkańcom
DPS korzystanie z bezprzewodowego internetu w całym budynku, zarówno w pomieszczeniu terapii zajęciowej jak i w pokojach mieszkańców. Koszty własne: 8.901,51 zł.
3. Zakup urządzenia do ciepłolecznictwa - Zestaw: Mieszalnik i
Szafa fango.
Zakup zestawu poszerzył możliwości terapeutyczne bazy rehabilitacyjnej DPS „MORS” - wykonywanie zabiegów ciepłoleczniczych z parafiny
i fango unowocześniając tym samym posiadaną bazę rehabilitacyjną.
Koszty własne: 24.000,00 zł.
4. Wanna do kąpieli higienicznych mieszkańców - zestaw: regulowana hydraulicznie wanna oraz hydrauliczny podnośnik łóżkowy.
Zakupiona wanna z podnośnikiem, zamontowana w łazience zbiorowej na
oddziale osób o znacznie ograniczonej
sprawności umożliwia sprawne i bezpieczniejsze wykonywanie mieszkańcom
przez personel czynności higienicznych
(kąpiele). Koszty własne: 53.460,00 zł.
5. Dostawa i montaż dźwigu
Zakupiono nowoczesny dźwig towarowy do obsługi dostaw do kuchni DPS
(połączenie magazynu i punktu dla dostawców znajdującego się w piwnicach
z poziomem kuchni). Koszty własne:
39.468,60 zł.
2015
1. Samochód osobowy Citroen Berlingo.
Zakup samochodu osobowego jest uzupełnieniem taboru samochodowego obsługującego mieszkańców DPS.
Koszty własne: 74.897,50 zł.
2. Dostawa i montaż elementów zabezpieczających ściany.
Zakupiono i zamontowano zabezpieczenia ścian, narożników, ościeżnic
na korytarzach i w pokojach mieszkańców, wykonane w twardych tworzyw sztucznych. Zabezpieczenia chronią ściany przed zabrudzeniem,
uszkodzeniem a także narożniki i drzwi przed obiciem szczególnie przez
osoby poruszające się na wózkach lub ze sprzętem pomocniczym (balkoniki, chodziki). Koszty własne: 99.549,12 zł.
2016
1. Remont i przebudowa węzła żywienia.
(Umowa - 763.642,55 / Inspektorzy - 5.480,00/ Aneks 1/2016 prace
dodatkowe - 17.279,98) Wykonano kompleksową przebudowę całego węzła żywienia w budynku DPS „MORS”.
Przebudowano powierzchnię
produkcyjną kuchni, magazyny oraz stołówkę. Kuchnia
została wyposażona w nowoczesny sprzęt i wyposażenie
kuchenne a stołówka w meble.
Koszty własne :786.402,53 zł.
2. Remont łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
- 30 szt. /I etap/ Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
z zadaszeniem części schodowej w Domu Pomocy Społecznej
„MORS” w Stegnie.
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OCHRONA ZDROWIA, POMOC PRAWNA, BEZPIECZEŃSTWO
KARETKA W STEGNIE
Zabiegi Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o stacjonowanie Zespołu Ratownictwa Medycznego w Stegnie, odniosły pozytywny
skutek. Stacjonowanie karetki pogotowia skróciło w
znacznym stopniu
czas oczekiwania
na przyjazd Zespołu Ratownictwa Medycznego
do wymagającego
udzielenia pomocy
medycznej.
Minister Zdrowia
pismem OKR RM.453.10.215 z dnia 26.10.2015r. na wniosek Wojewody Pomorskiego zatwierdził Aktualizację Wojewódzkiego Planu Działania Systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne obejmującą z dniem 01.07.2016r.
przesunięcie obecnie funkcjonującego całorocznego podstawowego
Zespołu Ratownictwa Medycznego w Nowym Dworze Gdańskim do
Stegny.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej, stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, w lokalach udostępnionych przez powiat.
Od 1 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Nowodworskiego działają
dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:
1.w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28 B – prowadzony przez radców prawnych, na mocy porozumienia z Okręgową
Izbą Radców Prawnych w Gdańsku,
2.w Stegnie przy ul. Morskiej 11 (budynek Domu Pomocy Społecznej „MORS”) – prowadzony przez organizację pozarządową, wyłonioną w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej.
Zgodnie z zapisami ustawy, nieodpłatna pomoc prawna przysługuje
osobom fizycznym:
1. którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o
udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
2) które posiadają Kartę Dużej Rodziny,
3) kombatantom lub osobom będącym ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego,
4) weteranom lub weteranom poszkodowanym,
5) które nie ukończyły 26 lat,
6) które ukończyły 65 lat,
7) które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub
poniosły straty,
8) kobietom w ciąży.
Pomoc prawna polega na:
1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie
prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających
na niej obowiązkach;
2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
3. pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym
lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych
lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw z zakresu
prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
W dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
Powiatu Nowodworskiego razem udzielono:
1. w 2016 r. - 392 porad prawnych,
2. w 2017 r. - 401 porad prawnych.
3. w 2018 r. - 218 porad prawnych (do sierpnia).
Od 1 stycznia 2019 r. zasady udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej ulegną zmianie w związku nowelizacją ustawy:
- nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana każdemu, kto tej pomocy potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
- nowelizacja wprowadza nową kategorię pomocy - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie;
- rozszerza dostęp do polubownych sposobów rozwiązywania sporów – nieodpłatna mediacja;
- ustawa kładzie też nacisk na edukację prawną. Organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie, by mogły skutecznie przybliżać wiedzę prawną obywatelom (przysługujące prawa i możliwość uzyskania pomocy).

WROTA PRZECIWSZTORMOWE
Staraniem władz Powiatu Nowodworskiego doprowadzono do rozpoczęcia prac nad budową wrót przeciwsztormowych na rzece Tuga.
Wrota p.sztormowe będą miały za
zadanie
chronić
przede wszystkim
miasto Nowy Dwór
Gdański oraz poldery po obu stronach rzeki przed
skutkami powodzi
sztormowej.
Ten typ powodzi
powodowany jest
spiętrzeniem wód
rzek przez wiatry
sztormowe wiejące od morza (Zalewu Wiślanego). Wskutek tego dochodzi do wezbrania wód w korytach rzek.
Wspomniane wrota, które powstaną przy ujściu rzeki Tuga do Szkarpawy, będą odcinać Tugę od wód wezbrania sztormowego napływających
z Zalewu Wiślanego rzeką Szkarpawą.
Budowa wrót jest jednym z elementów projektu pn. „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”. Projekt jest współfinansowany
przez Unię Europejską, z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 .
Zakończenie prac nad budową wrót planowane jest na rok 2020.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Na przełomie lat 2015 – 2018, jak co roku, na terenie Powiatu Nowodworskiego odbywała się kwalifikacja wojskowa.
Do kwalifikacji wojskowej oraz stawienia się przed Powiatową Komisją
Lekarską w Nowym Dworze Gdańskim w latach 2015 – 2018 wezwanych zostało łącznie 1140 osób, z czego stawiło się 861 osób (837
mężczyzn i 24 kobiety, w tym 3 ochotniczki). Rozliczenie stawiennictwa przedstawiają poniższe tabele:
MĘŻCZYŹNI
Wezwano do
kwalifikacji

Stawiło się do
kwalifikacji

Kat. D

Kat. E

Rocznik Roczniki Rocznik Roczniki Rocznik Roczniki Rocznik Roczniki Rocznik Roczniki Rocznik Roczniki
podst.
starsze
podst.
starsze
podst.
starsze
podst.
starsze
podst.
starsze
podst.
starsze

894

241

790

47

706

36

20

3

44

6

20

2

KOBIETY
Wezwano
do kwalifikacji

Stawiło się
do kwalifikacji

Kat. A

Kat. B

Kat. D

Kat. E

21

24

21

0

3

0
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PODSUMOWANIE
STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2015-2018

WSPOMNIENIE O NIEOBECNYCH
Na przestrzeni ostatnich czterech lat, odeszły spośród
samorządowców działających dla naszej Małej Ojczyzny wielkie
postacie – Pan Romuald Drynko – pierwszy Starosta Nowodworski oraz Pan Janusz Charliński – Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. Obaj walczyli o reaktywowanie po 1975 r. na nowo – Powiatu Nowodworskiego, co
skutecznie się udało. Swoją pasję i dzialalność poświęcili służbie
Powiatowi Nowodworskiemu.
Ś.P. ROMUALD DRYNKO

W wyniku reformy administracyjnej Polski, 14
listopada 1998 r. powołany został na pierwszego Starostę Nowodworskiego. Funkcję tę
pełnił do 2002 roku. Pracę dla Powiatu Nowodworskiego kontynuował jako radny
w kadencji 2002 – 2006, piastując stanowisko - Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
Był osobą znaną i cenioną wśród lokalnej
społeczności, jak również wśród pracowników, z którymi współpracował.
W pracy samorządowej zapisał się także jako Wójt Gminy Sztutowo. W 2003 roku powrócił do swojej pasji – pracy w Muzeum
Stutthof w Sztutowie, najpierw na stanowisko wicedyrektora, później już dyrektora jednostki, co trwało do 30 czerwca 2008 r.
Od 1 października 2012 r., do końca swoich dni, pracował w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei,
oddając się pracy regionowi, z którym przez całe życie był związany.
Odszedł 25 grudnia 2016 roku w wieku 61 lat.

Porównanie IV i V kadencji

Ś.P. JANUSZ CHARLIŃSKI
21 lipca 2018 r. odszedł w wieku 64 lat samorządowiec, strażak, muzyk, wielki społecznik.
Był radnym Powiatu Nowodworskiego trzech
kadencji: - w I kadencji (lata 1998-2002) pełnił
funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członka
Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego oraz
Komisji Zwalczania Bezrobocia i Opieki Społecznej;
- w IV kadencji (lata 2010 – 2014) był Przewodniczącym Komisji Samorządowo – Społecznej oraz Członkiem
Komisji Rewizyjnej;
- w latach 2010-2014 członek Komisji bezpieczeństwa i porządku.
- w obecnej, V kadencji (lata 2014 - 2018) objął w Radzie Powiatu
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu i Sekretarza Komisji
Samorządowo – Społecznej.
Otwartość i zaangażowanie w działalność związaną ze społecznością lokalną sprawiły, że był postacią niezwykle znaną i szanowaną. Pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Sztutowie
oraz Wiceprezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Był również
prezesem i założycielem Żuławskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jak też komandorem Klubu Motorowodnego
„Żuławiak” . Wieloletni sołtys wsi Sztutowo. Odznaczony wieloma
medalami. Laureat Nagrody Starosty Nowodworskiego w 2017 r.
w kategorii “Kreatywność” za inicjowanie i organizowanie wielu imprez promujących Powiat Nowodworski.

Powyższy wykres przedstawia wielkość wydatków majątkowych w stosunku do
wydatków bieżących, która systematycznie wzrasta.

Subwencja oświatowa i wydatki na oświatę w latach 2015-2018
Powyższy wykres przedstawia wielkość subwencji oświatowej w stosunku do
wydatków na oświatę, Wielkość środków z budżetu Powiatu Nowodworskiego
z roku na rok wzrasta.

Ś.P. STANISŁAW KOCHANOWSKI
Przy tej okazji nie można pominąć innego
samorządowca – Pana Stanisława Kochanowskiego, który oszedł 31 lipca 2016 r.
Wieloletni Wójt Gminy Sztutowo.
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