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Raport o stanie powiatu jest dokumentem, który zgodnie z art. 30a ust. 1 i 4          

z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 

poz. 511), zarząd powiatu do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu. Rada 

powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała 

rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. 

Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem 

o stanie powiatu przeprowadza się debatę. 

 

Rozdział I Charakterystyka Powiatu Nowodworskiego oraz głównych 

kierunków jego działania 

 

1.1 Podstawowe dane geograficzno - demograficzne 

 
Nazwa POWIAT NOWODWORSKI 

Siedziba   Nowy Dwór Gdański 

Okres, którego dotyczy 

raport 

1 stycznia – 31 grudnia 2018 r. 

Powierzchnia 672 km² 

Liczba osób 

zamieszkujących 

Powiat 

35 891 ( stan na grudzień 2017 wg danych GUS) 

kobiety - 18 104 

mężczyźni - 17 787  

Podział 

administracyjny 

1) gmina miejska: Krynica Morska 

2) gmina miejsko - wiejska: Nowy Dwór Gdański 

3) gminy wiejskie: Ostaszewo, Stegna, Sztutowo 

Zmiana granic W 2018 roku nie doszło do zmiany granic powiatu w porównaniu do roku 

poprzedzającego rok sprawozdawczy. 

Krótki opis sytuacji 

demograficznej 

Mieszkańcy miast 31,49% - 11 300 osób 

Mieszkańcy wsi 68,51% - 24 591 osób 

(wg. danych GUS za ostatni kwartał 2017 r.) 

 

Liczba urodzeń 339, a liczba zgonów  356 osób (dane GUS za 2017 r.) 

Ujemny przyrost naturalny w powiecie. 
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1.2 Podstawowe dane finansowe  
Rok 2017 2018 

 
 

 

Budżet 

w zł 

 
dochody 

ogółem 47 315 117,96 52 320 952,60 

środki własne 17 699 859,71 17 163 932,29 

dotacje 10 565 933,25 15 516198,31 

subwencje 19 049 325,00 19 640 822,00 

wydatki 

 

ogółem 47 165 982,44 52 904 211,58 

inwestycyjne 6 982 921,48 9 670 182,67 

Budżet powiatu w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca w zł 

dochody 1318,3 1454,77 

wydatki 1314,14 1474,02 

 

1.3 Jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże w 2018 r.  

Do jednostek organizacyjnych Powiatu należą następujące jednostki budżetowe:  

1) Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, 

2) Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, 

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, 

4) Dom Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie, 

5) Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, 

6) Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, 

7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim, 

8) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze 

Gdańskim.  

 

Powiatowe służby, inspekcje i straże tworzą:  

1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, 

2) Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim, 

3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim,  

4) Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Nowym Dworze Gdańskim,  

5) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim.  

 

1.4 Bezrobocie, aktywizacja zawodowa 
Stopa bezrobocia  w powiecie  (wg. danych na 

koniec kwartału) 

I kwartał: 14,6% 

II kwartał 11,1% 

III kwartał 11,1% 

IV kwartał 13,3% 

Ilość bezrobotnych objętych wsparciem  931 osób 

Formy wsparcia- aktywizacja zawodowa  roboty publiczne, prace interwencyjne, bony 

zasiedleniowe, bony szkoleniowe, bony stażowe, 

finansowanie dodatków aktywizacyjnych, szkolenia 

indywidualne i grupowe, dotacje na podjęcie 

działalności gosp., refundacja kosztów wyposażenia 

lub doposażenia miejsca pracy, refundacja kosztów 

dojazdów do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy, 

szkolenia dla pracodawców i pracowników w ramach 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego, prace społecznie 
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użyteczne, refundacja składek na ubezpieczenie 

społeczne za członków spółdzielni socjalnej, dotacja 

dla bezrobotnego na przystąpienie do istniejącej 

spółdzielni socjalnej, refundacja pracodawcy części 

kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki 

na  ubezpieczenia społeczne za skierowanych 

bezrobotnych do 30 roku życia, finansowanie kosztów 

przejazdu do miejsca pracy 

 

1.5 Polityka społeczna 
Ilość  miejsc w DPS Mors 130 osób 

Ilość osób korzystających z usług PCPR w 

podziale na usługi:  

1026 osób  

mieszkańcy domu pomocy- objęci wsparciem 

PCPR w roku 2018 

155 osób 

 osoby niepełnosprawne 201 osób 

 

ośrodek interwencji kryzysowej 239 osób 

 

dzieci w pieczy zastępczej 104 osoby 

osoby w Placówce opiekuńczo-wychowawczej 

,,Dom dla Dzieci” w Nowym Dworze Gdańskim 

18 osób 

uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej 66 osób 

 

mieszkańcy mieszkań chronionych 4 osoby 

osoby usamodzielniane 17 osób 

umieszczeni w Młodzieżowych Ośrodkach 

Wychowawczych 

22 osoby 

rodzice zastępczy 56 osób 

rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące RDD 

(Rodzinny Dom Dziecka) 

107 osób 

 

beneficjenci aktywnego samorządu 37 osób 

 

1.6 Edukacja 
Liczebność klas (wg stanu na czerwiec 2018 r.) 

Zespół szkół Nr 1 
 Klasy Liceum 
I A (humanistyczna) 26 osób 

I B (mundurowa) 29 osób 

 

I C (matematyczno -fizyczna) 

     (biologiczno - chemiczna) 

15 osób 

20 osób 

II A (humanistyczna) 

(mundurowa) 

21 osób 

16 osób 

II C (matematyczno-fizyczna) 

(biologiczno-chemiczna) 

20 osób 

15 osób 

III A (humanistyczna) 28 osób 

III B (mundurowa) 17 osób 

III C (matematyczno-fizyczna) 

(biologiczno-chemiczna) 

23 osób 

9 osób   

Gimnazjum sportowe 
II G 30 osób 

III G 32 osoby 
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Zespół szkół Nr 2 
Klasy Technikum: 

I TIM (Technik informatyk, Technik 

mechanik) 

30 osób 

II TIM (Technik informatyk, Technik 

mechanik) 

26 osób  

III TIM (Technik informatyk, Technik 

mechanik) 

20 osób 

IV TIM (Technik informatyk, Technik 

mechanik) 

27 osób 

I TOŻ (Technik obsługi turystycznej, 

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych) 

31 osób 

II TOŻ (Technik obsługi turystycznej, 

Technik żywienia i usług 

gastronomicznych) 

25 osób 

III TŻ (Technik żywienia i usług 

gastronomicznych) 

23 osoby 

IV TOT (Technik obsługi turystycznej) 17 osób 

IV TŻ (Technik żywienia i usług 

gastronomicznych) 

17 osób 

Klasy branżowe szkoły 1st. 

I w (wielozawodowa) 23 osoby 

 

I sw (sprzedawca + wielozawodowa) 23 osoby 

II w (wielozawodowa) 15 osób 

II skc (sprzedawca/kucharz/mechanik) 17 osób 

III cw (mechanik pojazdów samochodowych + 

wielozawodowa) 

21 osób 

III kw (kucharz + wielozawodowa) 18 osób 

III sw (sprzedawca + wielozawodowa) 16 osób 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 

l.p. Typ szkoły  Klasa  Liczba 

oddziałów 

Ilość uczniów 

1 Wczesne wspomaganie rozwoju -- -- 15 

2 Przedszkole  -- 3 9 

3 Szkoła Podstawowa  I 1 4 

II 1 7 

III 2 11 

IV 2 9 

V 2 5 

VI 1 6 

VII 1 10 

VIII - - 

4 Gimnazjum  II 

III  

2 

1 

8 

11 

5 Szkoła Branżowa I st. 

(ostatnia kl. ZSZ) 

I  

III 

1 

1 

1 

5 

6 Szkoła Przysposabiająca do Pracy  I/II/III  1 12 

I/II/III  1 8 

7 Razem  20 121 
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Wyniki egzaminu maturalnego 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 Język polski Matematyka Język angielski 

LO w Nowym Dworze Gd. 43,6 % 50,5 % 69,4% 

Wynik w województwie pomorskim 54 % 54 % 74 % 

Wynik ogólnopolski 55 % 56 % 73 % 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 Język polski Matematyka Język angielski 

Technikum w Nowym Dworze Gd. 49 % 33 % 51 % 

Wynik w województwie pomorskim 48 % 43 % 65 % 

Wynik ogólnopolski 50 % 45 % 64 % 

 

Wyniki egzaminu zawodowego (Zespół Szkół nr 2)  

Część praktyczna 

Nazwa kwalifikacji Gdzie  Przystąpiło 

uczniów  

Zdało uczniów  

prowadzenie sprzedaży 

(sprzedawca) 

Zespół Szkół nr 2 10 8 82,0% 

Woj. Pomorskie * 630 560 88,9%  

Montaż i eksploatacja 

komputerów 

osobistych oraz 

urządzeń peryferyjnych 

(technik informatyk) 

Zespół Szkół nr 2 

 

14 13 93,0% 

Woj. Pomorskie * 1050 861 82,0% 

Diagnozowanie i 

naprawa podzespołów i 

zespołów pojazdów 

samochodowych 

(mechanik pojazdów 

samochodowych) 

Zespół Szkół nr 2 

 

12 12 100 % 

Woj. Pomorskie * 267 265 99,3% 

Wykonywanie i 

naprawa elementów 

maszyn, urządzeń i 

narzędzi (technik 

mechanik) 

Zespół Szkół nr 2 

 

8 8 100 % 

Woj. Pomorskie * 96 93 96,9% 

Sporządzenie potrwa i 

napojów (technik 

żywienia, kucharz) 

Zespół Szkół nr 2 30 30 100 % 

Woj. Pomorskie * 1135 1131 99,6% 

Kwalifikacja  

ogólna ** 

Zespół Szkół nr 2 74 71 95,9% 

Woj. Pomorskie * 3178 2910 93% 

* dane OKE 

**średnia z 5 powyższych kwalifikacji 

 

Część pisemna  

Nazwa 

kwalifikacji 

Gdzie  Przystąpiło 

uczniów  

Zdało uczniów  

prowadzenie 

sprzedaży 

(sprzedawca) 

Zespół Szkół nr 2 11 8 72,7% 

Woj. Pomorskie * 640 532 83,1%  

Montaż i eksploatacja 

komputerów 

osobistych oraz 

urządzeń 

peryferyjnych 

(technik informatyk) 

Zespół Szkół nr 2 

 

14 8 57,1% 

Woj. Pomorskie * 1071 929 86,7% 

Projektowanie 

lokalnych sieci 

Zespół Szkół nr 2 

 

11 9 81,8% 
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komputerowych i 

administrowanie 

sieciami 

Woj. Pomorskie * 1007 760 75,5% 

Diagnozowanie i 

naprawa 

podzespołów i 

zespołów pojazdów 

samochodowych 

(mechanik pojazdów 

samochodowych) 

Zespół Szkół nr 2 

 

15 12 80% 

Woj. Pomorskie * 296 233 78,7% 

Wykonywanie i 

naprawa elementów 

maszyn, urządzeń i 

narzędzi (technik 

mechanik) 

Zespół Szkół nr 2 

 

8 8 100 % 

Woj. Pomorskie * 99 93 93,9% 

Sporządzenie potrwa 

i napojów (technik 

żywienia, kucharz) 

Zespół Szkół nr 2 31 30 96,8% 

Woj. Pomorskie * 1185 1070 90,3% 

Kwalifikacja ogólna 

** 

Zespół Szkół nr 2 90 75 83,3% 

Woj. Pomorskie * 4298 3617 84,2% 

* dane OKE 

**średnia z 5 powyższych kwalifikacji 

 

 

SOSW im. Ireny Sendlerowej– przystąpiło 6 uczniów 

 

Wynik Etap pisemny Etap praktyczny 

Najwyższy 75% 100% 

Najniższy  53% 92% 

Średni  62% 96,4% 

 

1.7 Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne: 
Główne cele realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną: 

  - DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY, UDZIELANIE DZIECIOM I MŁODZIEŻY ORAZ 

RODZICOM BEZPOŚREDNIEJ  POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. 

- REALIZOWANIE ZADAŃ PROFILAKTYCZNYCH ORAZ WSPIERAJĄCYCH 

WYCHOWAWACZĄ I EDUKACYJNĄ FUNKCJĘ PRZEDSZKOLA , SZKOŁY I PLACÓWKI, 

W TYM WSPIERANIE NAUCZYCIELI W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW  

DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWACZYCH. 

- ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ  

I PLACÓWEK W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, 

WYCHOWAWACZYCH I OPIEKUŃCZYCH 

 

Działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w podziale na usługi: 

 Działalność diagnostyczna – 2450 badań 

         Wydane opinie- 498  

         Wydane orzeczenia-96  

         Terapia oraz działania o charakterze terapeutycznym – 570 osób 

         Zajęcia edukacyjno –profilaktyczne dla dzieci i uczniów na terenie placówek -1938 osób 

         Działalność szkoleniowa dla rodziców- 354 osoby 
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         Działalność szkoleniowa dla nauczycieli – 96 osób 

         Konsultacje i porady dla rodziców i nauczycieli - 1201 osób 

 

1.8 Realizacja projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych 
 Realizacja projektu pn. „Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego 

drogą wodną”. Planowana wartość projektu: 7 687 108,20 zł. Planowana wartość 

dofinansowania z Funduszy Europejskich: 6 534 041,97 zł. W 2018 roku została wstępnie 

opracowana dokumentacja przetargowa na dwa spośród czterech zadań inwestycyjnych  

w projekcie tj. na remont mostu w Tujsku oraz na dokumentację kosztorysowo-budowlaną dla 

budowy przystani żeglarskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Projekt jest realizowany  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020,Oś priorytetowa – 08. Konwersja, Działanie – 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów 

dziedzictwa przyrodniczego. Czas trwania projektu: 2019-02-01 do 2022-04-30, 

 Realizacja projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami 

dojazdowymi” – projekt partnerski. W 2018 roku zrealizowano inwestycję pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 2305G w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Nowy Dwór 

Gdański-Kmiecin-Etap 2, odcinek C”, o wartości 170 000,00 zł. Projekt jest realizowany  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020, Oś priorytetowa – 09. Mobilność, Działanie – 09.01. Transport miejski, Poddziałanie – 

09.01.01. Transport miejski – mechanizm ZIT. Czas trwania projektu: 2014-09-01 do: 2019-

12-31, 

 Został zrealizowany projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie 

nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż.”. Całkowita wartość projektu 

wyniosła  399 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 339 150,00, co stanowi 85 

%, ze środków budżetu krajowego  - 39 900,00 co stanowi 10 %, łączna kwota 

dofinansowania wyniosła: 379 050,00 zł, co stanowi łącznie 95% wartości ogółem projektu. 

Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej 

pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim. Realizatorem działań bezpośrednich 

objętych budżetem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. Czas 

trwania projektu: 2017-09-01 do 2018-12-31, 

 Zrealizowano projekt pn. „Żuławska Akademia EduTIKacji”. Całkowita wartość projektu 

wyniosła  2 473 463,82 zł. Celem projektu była poprawa jakości edukacji ogólnej w Zespole 

Szkół nr 1, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Zespole Szkół nr 2 w 

Nowym Dworze Gdańskim. Wsparcie kierowane było do  755 uczestników projektu  z  czego 

docelowo do 688 uczniów i  67 nauczycieli. Projekt dotyczył przeprowadzenia działań 

ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych m.in. zajęć pozalekcyjnych, warsztatów 

prowadzonych w formie eksperymentu. Ponadto  zakupiono  wyposażenie pracowni : 

fizycznej, biologicznej, chemicznej i oprogramowania. Projekt był realizowany w 

ramach  działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020. Czas trwania projektu: 2016-08-01 do 2018-10-31, 

  Realizacja projektu pn. „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół 

nr 2 wraz z zapleczem sanitarno – socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze 

Gdańskim”. Celem projektu jest podniesienie jakości infrastruktury dydaktycznej i 

wyposażenia w Zespole Szkół Nr 2 (w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej), 

podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez możliwość korzystania z 

nowoczesnych rozwiązań i dostęp do specjalistycznych pomocy dydaktycznych. Całkowita 

zakładana wartość projektu : 3 103 370,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE:  2 637 

384,85 zł. Projekt jest realizowany w ramach  działania 4.1. Infrastruktura 
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ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Czas trwania projektu: 2016-09-01 do 2019-

09-30, 

 Realizacja projektu pn. „Warszawska czas zawodowców”. Projekt  jest skierowany do grupy 

383 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w branżach: turystyka, sport i 

rekreacja, transport, logistyka i motoryzacja, ICT i elektronika, meblarstwo jak również do 12 

nauczycieli. Projekt obejmuje przeprowadzenie działań ukierunkowanych na rozwój 

kompetencji zawodowych tj. zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe, wyjazdy warsztatowo-

studyjne, prowadzenie doradztwa edukacyjno - zawodowego, praktyk i staży u pracodawców. 

Nauczyciele będą mogli skorzystać z: kursów dokształcających, szkoleń e-learningowych, 

studiów  podyplomowych. Całkowita zakładana wartość projektu wynosi  2 400 452,50 zł, w 

tym dofinansowanie ze środków UE: 2 160 407,25 zł. Projekt jest realizowany w 

ramach  działania 3.3. Edukacja Zawodowa, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa na lata 2014-2020. Czas trwania projektu: 2016-09-01 do 2021-09-30, 

 Realizacja projektu pn. „Projekt Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”. Celem projektu 

jest wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych 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). 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. Czas trwania projektu: 2015-01-01 do 2021-06-

30. Dofinansowanie projektu z UE – 512 757,61 zł. 

 Udział w realizacji projektu partnerskiego pn. „Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju”. Projekt 

przyczyni się do doskonalenia jakości oraz monitorowania procesu świadczenia usług 

administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. poprzez 

wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu  obsługi podatkowej 

oraz  zautomatyzowania rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia 

i przebiegu sprawy, wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych 

oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod 

inwestycję w postaci platformy online. Projekt jest realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki 

publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi 

administracyjne. Czas trwania projektu: 2017-11-01 do 2019-12-31. Dofinansowanie projektu 

z UE – 170 000,00 zł, 

 Zrealizowano projekt pn. „Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej otoczenia 

historycznych przystani rybackich w Jantarze i Stegnie”.  W ramach projektu w miejscowości 

Stegna i Jantar utworzono infrastrukturę turystyczną umożliwiającą  dostęp dla pojazdów 

wolnobieżnych –parkingi i miejsca postoju, dedykowane wyłącznie tzw. meleksom, 

wybudowano parkingi dla osób niepełnosprawnych oraz stworzono udogodnienia dla rowerów 

(stojaki) i pieszych (ławki). Całkowita wartość projektu wyniosła 440 052,41 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków UE: 300 000,00 zł. Projekt był realizowany w ramach działania 

„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, Priorytetu 4 

"Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym 

"Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych. Czas trwania projektu: 2017-12-

11 do 2018-12-07, 

 Realizacja projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2303G na odcinku Myszewko-

Myszkowo”.  Celem projektu jest ułatwienie dojazdu do terenu inwestycyjnego (działka 

139/10) w sołectwie Myszewko poprzez przebudowę drogi powiatowej 2303G na odcinku 

2,379 km. Planowana wartość zadania: 4 372 738,64 zł, w tym dofinansowanie ze środków 

UE: 2 688 328,00 zł. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
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związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Czas trwania projektu: 2016-08-29 do 

2019-07-31, 

 Zrealizowano projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym 

Dworze Gdańskim”. Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności 

energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim tj. 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej, Zespołu Szkół Nr 2 

wraz z warsztatami szkolnymi. Całkowita wartość projektu wyniosła: 8 133 984,47 zł, w tym 

dofinansowanie ze środków UE: 5 200 000,00 zł. Projekt był realizowany w ramach działania 

10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Efektywność 

energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa na lata 2014-2020. Czas trwania projektu: 2017-09-01 do 2018-10-31.  

W ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym 

Dworze Gdańskim” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej 

w Nowym Dworze Gdańskim zostały zastosowane instalacje OZE w postaci kolektorów 

słonecznych do podgrzewania c.w.u. 

  „Program wyrównywania różnic między regionami III”, wartość: 59.361,35 zł - 

przystosowanie istniejących nawierzchni, dróg, placów, chodnika, wjazdu i wyjazdu na teren 

Zespołu Szkolno  - Przedszkolnego w Drewnicy (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), 

środki  z PFRON, 

  Pilotażowy program „Aktywny samorząd”, wartość: 122.632,18 zł - wyeliminowanie lub 

zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w 

dostępie do edukacji, poprzez: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 

samochodu, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie 

elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 

rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, pomoc w utrzymaniu 

aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (np. przedszkole), 

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, (Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie), środki  z PFRON, 

  „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok” wartość: 

62.014,00 zł – dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy 

zastępczej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie), środki  ministerialne. 

 

1.9 Obowiązujące dokumenty strategiczne 

 

- Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024   

Została przyjęta uchwałą Nr XV/97/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 11 

lutego 2016 roku. 

 

- Program Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2021 

Został przyjęty uchwałą Nr XLVII/311/2018  Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 

19 października 2018 roku. 

 

-  Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych powiatu nowodworskiego na 

lata 2016-2026. 

Została przyjęta uchwałą Nr XLVII /310/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia      

19 października 2018 roku. 
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-  Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Nowodworskim na lata 2018-2020. 

Został przyjęty uchwałą Nr XLI/261/2018  Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia            

22 marca 2018 roku. 

 

- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2020   

z uwzględnieniem perspektywy 2021-2024. 

Został przyjęty uchwałą Nr XXXIX/251/2018  Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 

7 lutego 2018 roku. 

 

- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-2016                           

z uwzględnieniem perspektywy 2017-2020. 

Został przyjęty uchwałą Nr XXXIX/251/2018  Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 

7 lutego 2018 roku. 

 

-  Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim na lata 2016 – 

2026 

Został przyjęty uchwałą Nr XVI/107/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia  

29 marca 2016 roku. 

  

-  Powiatowy Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy         

w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2016 – 2020. 

Został przyjęty uchwałą Nr XVI/109/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia  

29 marca 2016 roku. 

  

-   Program pomocy dziecku i rodzinie Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 – 2021. 

Został przyjęty uchwałą Nr XVI/110/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia  

29 marca 2016 roku. 

  

-  Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie     

w Powiecie Nowodworskim na lata 2019 –2020. 

Został przyjęty uchwałą Nr I/1/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 1 lutego 

2019 roku. 

  

-  Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie  

w Powiecie Nowodworskim na lata 2019 – 2020. 

Został przyjęty uchwałą Nr I/2/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 1 lutego 

2019 roku. 

 

 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2032. 

Została przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/245/2017  Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

z dnia 29 grudnia 2017 roku. 
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1.10 Wyciąg ze Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-

2024   

 

Misja i wizja 

WIZJA: 

Powiat Nowodworski konkurencyjnym gospodarczo, rozpoznawalnym i proekologicznym obszarem 

turystyczno-rolniczym, zamieszkałym przez aktywnych oraz zintegrowanych mieszkańców. 

MISJA: 

Budowanie konkurencyjnego potencjału społeczno – gospodarczego Powiatu Nowodworskiego  

w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, w tym m.in. aktywizacja zawodowa i społeczna 

lokalnych mieszkańców, tworzenie atrakcyjnych warunków inwestycyjnych, wspieranie rozwoju 

innowacyjnych form produkcji rolnej, poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz 

wykreowanie, sieciowanie i intensywna promocja całorocznych produktów turystycznych, tworzonych 

w oparciu o lokalne walory przyrodniczo – kulturowe, z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

Pochodną misji oraz dokonanych analiz są cele strategiczne (CS)  i przyporządkowane im cele 

operacyjne (CO), realizowane w trzech Obszarach Priorytetowych (P): 

KAPITAŁ GOSPODARCZY (P1): 

 CS.1.1 Konkurencyjna i partnerska gospodarka 

- CO.1.1.1 Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej Powiatu 

Nowodworskiego 

  - CO.1.1.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 

  - CO.1.1.3 Rozwój efektywnego i proekologicznego rolnictwa 

 CS.1.2 Turystyka katalizatorem dynamicznego rozwoju gospodarczego 

  - CO.1.2.1 Utworzenie całorocznej oferty turystyczno – kulturalnej 

  - CO1.2.2 Stworzenie i promocja spójnej marki turystyczno – kulturalnej  

  Powiatu Nowodworskiego 

 CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu 

  - CO.1.3.1 Wzrost poziomu wynagrodzeń mieszkańców powiatu 

  - CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost  

  dochodów i optymalizacja wydatków 

KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY (P2): 

 CS.2.1 Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki 

  - CO.2.1.1 Aktywizacja biernych zawodowo i bezrobotnych 
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  - CO.2.1.2 Aktywizacja wykluczonych społecznie 

  - CO.2.1.3 Wzrost aktywności sportowej mieszańców Powiatu 

- CO.2.1.4 Poprawa dostępu i jakości usług podstawowej oraz specjalistycznej opieki 

medycznej 

- CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno – dydaktycznej 

- CO.2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz dostosowanie oferty 

edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 

 CS.2.2 Wartościowy kapitał społeczny 

- CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z 

instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi 

- CO.2.2.2 Wsparcie prospołecznej rewitalizacji przestrzeni publicznych 

KAPITAŁ PRZESTRZENNY I INFRASTRUKTURALNY (P3): 

 CS.3.1 Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa 

  - CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej 

- CO.3.1.2 Rozwój systemu transportowego zbiorowego i poprawa jego 

bezpieczeństwa 

- CO.3.1.3 Rozbudowa  i modernizacja infrastruktury technicznej i przestrzeni 

antropogenicznej 

 CS.3.2 Zrównoważony rozwój (energetyczny) Powiatu Nowodworskiego 

  - CO.3.2.1 Poprawa bilansu energetycznego Powiatu Nowodworskiego 

- CO.3.2.2 Poprawa stanu środowiska oraz wzrost produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych 
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Rozdział II  

Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

2.1Uchwały finansowe 
w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018rok: 

 

-  Uchwała Nr XXXIX/248/2018 z dnia 07.02.2018r., 

-  Uchwała Nr XL/259/2018 z dnia 20.02.2018r., 

-  Uchwała Nr XLI/266/2018 z dnia 22.03.2018r., 

-  Uchwała Nr XLII/273/2018 z dnia 26.04.2018r., 

-  Uchwała Nr XLIII/285/2018 z dnia 30.05.2018r., 

-  Uchwała Nr XLIV/292/2018 z dnia 20.06.2018r., 

-  Uchwała Nr XLV/298/2018 z dnia 24.08.2018r., 

-  Uchwała Nr XLVI/307/2018 z dnia 26.09.2018r., 

-  Uchwała Nr XLVII/316/2018 z dnia 19.10.2018r., 

-  Uchwała Nr II/14/2018 z dnia 30.11.2018r., 

-  Uchwała Nr III/24/2018 z dnia 28.12.2018r. 

 

Uchwały zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz dla kierowników 

jednostek organizacyjnych, w celu dostosowania planów finansowych.  

Uchwały są zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego 

lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-

2032: 

 

- Uchwała Nr XXXIX/249/2018 z dnia 07.02.2018r.; 

- Uchwała Nr XL/260/2018 z dnia 20.02.2018r.; 

- Uchwała Nr XLI/267/2018  z dnia 22.03.2018r.; 

- Uchwała Nr XLII/274/2018  z dnia 26.04.2018r.; 

- Uchwała Nr XLIII/286/2018 z dnia 30.05.2018r.; 

- Uchwała Nr XLIV/293/2018 z dnia 20.06.2018r.; 

- Uchwała Nr XLV/299/2018 z dnia 24.08.2018r.; 

- Uchwała Nr XLVI/308/2018 z dnia 26.09.2018r.; 

- Uchwała Nr XLVII/317/2018 z dnia 19.10.2018r.; 

- Uchwała Nr II/15/2018 z dnia 30.11.2018r.; 

- Uchwała Nr III/25/2018 z dnia 28.12.2018r.; 

 

Uchwały zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.  

 

Uchwały są zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego 

lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków. 

 

Wykonanie pozostałych uchwał: 
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- Uchwała Nr III/26/2018 z dnia 28.12.2018r. w sprawie ustalenia wydatków niewygasających 

z upływem roku budżetowego 2018 – środki zostały przeniesione na wyodrębnione konto i 

zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2019r. włącznie. 

- Uchwała Nr XLIV/296/2018 z dnia 20.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za 2017r. – uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Gdańsku. 

- Uchwała Nr XLIV/297/2018 z dnia 20.06.2018r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2017r. – uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. 

- Uchwała Nr III/28/2018 z dnia 28.12.2018r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 

2019r. - uchwała została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz dla 

kierowników jednostek organizacyjnych w celu dostosowania planów finansowych. 

- Uchwała Nr  III/27/2018 z dnia 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019-2032. - uchwała została przekazana do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.  

- Uchwała Nr XLVI/309/2018 z dnia 26.09.2018r. w sprawie określenia trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego – uchwała została przekazana do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.  

- Uchwała Nr XLII/275/2018 z dnia 26.04.2018r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności 

stanowiących dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego instrumentem płatniczym – na 

podstawie uchwały umożliwiono płatności instrumentami płatniczymi w kasie Starostwa 

Powiatowego. 

 

Uchwały są zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego 

lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków. 

 

2.2 Uchwały – Zespół ds. oświaty, zdrowia i kultury 
- Uchwała Nr XXXIX/252/2018 z dnia 7.02.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

w latach 2016-2017 „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-

2017” 

 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Zarząd województwa, powiatu lub wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza na okres 4 lat 

odpowiednio wojewódzki, powiatowy lub gminny program opieki nad zabytkami. Z realizacji 

programów opieki nad zabytkami co dwa lata sporządzane jest sprawozdanie zgodnie z zapisem art. 

87 ust. 5 ustawy, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub 

radzie gminy. W związku z powyższym przygotowano sprawozdanie z realizacji w latach 2016-2017 

„Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2013- 2017”.  

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.2 Turystyka katalizatorem 

dynamicznego rozwoju gospodarczego, cel operacyjny: CO.1.2.1 Utworzenie całorocznej oferty 

turystyczno- kulturalnej. 

 

- Uchwała Nr XXXIX/253/2018 z dnia 7.02.2018 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego. 

Harmonogram dyżurów aptek, stanowiący załącznik do uchwały przedstawia dyżury od 1 marca 2018 

r. do 28 lutego 2019 r. Uchwała wysłana została do Burmistrzów i Wójtów z terenu Powiatu 

Nowodworskiego, aptek oraz Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej do wiadomości i stosowania.  
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Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.4 Poprawa dostępu i jakości usług podstawowej 

oraz specjalistycznej opieki medycznej. 

 

- Uchwała Nr XXXIX/258/2018 z dnia 7.02.2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania   

i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania  i wykorzystania 

dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla publicznych i niepublicznych szkół  

i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne  i osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego. 

Ustalono i przyjęto zasady udzielania i rozliczania przyznanej dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno - 

Edukacyjno - Wychowawczego w Jezierniku, prowadzonego przez Fundację WRÓĆ w Jantarze oraz 

zasady przeprowadzania kontroli w zakresie w/w, określone w załączniku do uchwały. Uchwała 

została przekazana do wiadomości i stosowania do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno 

Wychowawczego w Jezierniku oraz do Fundacji WRÓĆ w Jantarze.  

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządów Powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego 

lokalnych samorządów- wzrost dochodów i optymalizacja wydatków. 

- Uchwała Nr XLII/270/2018 z dnia 26.04.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

„Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok” 

 

Zgodnie z obowiązującym w 2018 r. zapisem art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć 

organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni. W 2017 r. w ramach realizacji programu ogłoszono otwarty konkurs 

ofert. Dofinansowania udzielono 26 organizacjom pozarządowym  

i podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego. Kwota dotacji wyniosła 

43.624,60 zł.  

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024, 

cel operacyjny 2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi zawartym w celu strategicznym 2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny.  

-  Uchwała Nr XLII/277/2018 z dnia 26.04.2018 r. w sprawie wydelegowania Radnego Powiatu 

Nowodworskiego do prac w Komisji Przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego. 

 

Na podstawie uchwały wydelegowano Pana Henryka Kuczmę. W skład komisji dodatkowo wchodzą 

na stałe: Wicestarosta Nowodworski, Sekretarz Powiatu, wytypowany pracownik Starostwa. W 2018 

r. przyznano 5 nagród.  

 

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 
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- Uchwała Nr XLIII/282/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXXIX/258/2018 z dnia 07.02.2018 r. Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 

7.02.2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu 

Nowodworskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby 

fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 

W związku z wykazanym błędnym zapisem w uchwale Nr XXXIX/258/2018 z dnia 07.02.2018 r. 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku i orzeczeniem nieważności § 4 ust. 1 i § 7 ust. 3 

załącznika do w/w uchwały, wprowadzono zmianę uchwały. Zgodnie z wnioskiem Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Gdańsku dokonano korekty zapisu w § 4 ust. 1 oraz uchylono zapis § 7 ust. 3. 

Uchwała została przekazana do wiadomości i stosowania do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - 

Wychowawczego w Jezierniku oraz do Fundacji WRÓĆ w Jantarze.  

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.1. Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki. 

-  Uchwała Nr XLVII/311/2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad 

Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2021” 

Celem strategicznym Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2021 

jest zachowanie dziedzictwa kulturowego służące społeczno-gospodarczemu rozwojowi powiatu. 

Program zawiera m.in. wykaz zabytków wpisanych do rejestru konserwatora oraz  opis zabytków o 

najwyższym znaczeniu dla powiatu. Opracowanie przedmiotowego dokumentu jest zadaniem 

własnym samorządu. Program opracowany został na cztery lata i będzie cyklicznie aktualizowany. 

Dwa lata od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Starosta sporządzi sprawozdanie z jego wykonania, 

które przedstawi Radzie Powiatu.  

 

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.2 Turystyka katalizatorem 

dynamicznego rozwoju gospodarczego, cel operacyjny: CO.1.2.1 Utworzenie całorocznej oferty 

turystyczno- kulturalnej. 

 

- Uchwała Nr XLVII/312/2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze 

Powiatu Nowodworskiego. 

Uchwała stanowi podstawę udzielania dotacji na prace przy zabytkach.  

 

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.2 Turystyka katalizatorem 

dynamicznego rozwoju gospodarczego, cel operacyjny: CO.1.2.1 Utworzenie całorocznej oferty 

turystyczno- kulturalnej. 

 

- Uchwała Nr II/8/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu 

współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019 r. 
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Celem głównym Programu jest budowanie i umacnianie współpracy i partnerstwa pomiędzy 

Powiatem a organizacjami pozarządowymi.  Zgodnie z art.5a ust.1 ustawy Roczny program 

współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok obowiązywania programu.  

 

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

2.3. Uchwały – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. 
- Uchwała Nr XLIV/295/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości pomiędzy Powiatem Nowodworskim, a Gminą Nowy Dwór Gdański bez 

obowiązku dokonywania opłat. 

Uchwała zrealizowana. Podpisano akt notarialny w dniu 27.08.2018 r. pomiędzy Powiatem 

Nowodworskim, a Gminą Nowy Dwór Gdański ( Repertorium A nr 5605/2018).  

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), Cel strategiczny: CS.3.1. 

Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: 

CO. 3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej.  

- Uchwała Nr XLVI/300/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego na rzecz Gminy Ostaszewo. 

Uchwała zrealizowana. Podpisano akt notarialny w dniu 31.12.2018 r. pomiędzy Powiatem 

Nowodworskim, a Gminą Ostaszewo ( Repertorium A nr 8373/2018). Uchwała została przygotowana 

w oparciu o „Strategię Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” z częścią informującą 

o turystyce, która opisuje obecnie przebiegające przez teren Powiatu Nowodworskiego zarówno szlaki 

piesze jak i rowerowe, które stanowią atrakcję turystyczną dla turystów aktywnie spędzających wolny 

czas oraz stwierdza, iż w celu zaprezentowania atrakcji regionu konieczne jest ciągłe tworzenie 

odpowiedniej infrastruktury obejmującej między innymi ścieżki rowerowe. 

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny CS.1.2 Turystyka katalizatorem 

dynamicznego rozwoju gospodarczego, cel operacyjny: CO.1.2.1 Utworzenie całorocznej oferty 

turystyczno-kulturalnej 

- Uchwała Nr XLVI/301/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego na rzecz Gminy Nowy Dwór 

Gdański. 

Uchwała zrealizowana. Podpisano akt notarialny w dniu 31.12.2018 r. pomiędzy Powiatem 

Nowodworskim, a Gminą Nowy Dwór Gdański ( Repertorium A nr 8385/2018). Uchwała została 

przygotowana w oparciu o „Strategię Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” z 

częścią informującą o turystyce, która opisuje obecnie przebiegające przez teren Powiatu 

Nowodworskiego zarówno szlaki piesze jak i rowerowe, które stanowią atrakcję turystyczną dla 

turystów aktywnie spędzających wolny czas oraz stwierdza, iż w celu zaprezentowania atrakcji 

regionu konieczne jest ciągłe tworzenie odpowiedniej infrastruktury obejmującej między innymi 

ścieżki rowerowe. 
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Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny CS.1.2 Turystyka katalizatorem 

dynamicznego rozwoju gospodarczego, cel operacyjny: CO.1.2.1 Utworzenie całorocznej oferty 

turystyczno-kulturalnej 

- Uchwała Nr XLVI/302/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia partnerskiego z innymi powiatami. 

Uchwała zrealizowana. Podpisano porozumienie partnerskie z powiatami i miastami na prawach 

powiatu województwa pomorskiego w sprawie współdziałania na rzecz objęcia ewidencją gruntów 

pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, dokonanie ich podziału i przepisanie 

poszczególnym gminom. 

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny CS.1.2 Turystyka katalizatorem 

dynamicznego rozwoju gospodarczego, cel operacyjny: CO.1.1.1 Poprawa atrakcyjności 

inwestycyjnej Powiatu Nowodworskiego 

2.4. Uchwały – Wydział Komunikacji 
- Uchwała Nr III/16/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie  

i parkowanie pojazdu. 

 

Uchwała została zrealizowana. Postanowiono o pozostawieniu stawek opłat takich jak w 2018 r.,  

z uwagi na niewielką korektę stawek maksymalnych przedstawionych w Obwieszczeniu Ministra 

Finansów oraz biorąc pod uwagę realia rynkowe. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 01 lutego 2019 r. pod poz. 578.  

 

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i infrastrukturalny (P3), Cel strategiczny: CS.3.1. Rozwinięta 

infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa CO.3.1.1 Rozwój  

i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. 

 

2.5. Uchwały – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Gdańskim 
- Uchwała Nr XLI/261/2018 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu 

rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Nowodworskim na lata 2018 – 2020”. 

 

Podjęcie uchwały wynikało bezpośrednio z zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. „Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie 

Nowodworskim na lata 2018 – 2020” jest na bieżąco realizowany.  

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.1. Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki oraz CS.2.2. Wartościowy kapitał społeczny. 

- Uchwała Nr XLI/262/2018 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie określenia zadań, na które 

przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   w 2018 

roku. 

 

W dniu 22 marca 2018 r. Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwaliła wysokość środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w 
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2018 r. Uchwała określiła jednocześnie zadania, jakie będą finansowane z ww. środków w Powiecie 

Nowodworskim w 2018 r.  

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.1. Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki oraz CS.2.2. Wartościowy kapitał społeczny. 

- Uchwała Nr XLII/269/2018 z dnia 26.04.2018 r. w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy 

społecznej Powiatu Nowodworskiego za 2017 rok”. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego 

za 2017 rok” wynikało bezpośrednio z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W myśl 

tej ustawy, powiat przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej sporządzoną w oparciu o analizę 

lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Sporządzona informacja obejmowała w szczególności 

infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez 

względu na podmiot je finansujący i realizujący.  

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.1. Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki oraz CS.2.2. Wartościowy kapitał społeczny. 

- Uchwała Nr XLII/276/2018 z dnia 26.04.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku. 

 

Uchwała zrealizowana.  

 

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.1. Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki oraz CS.2.2. Wartościowy kapitał społeczny. 

 

- Uchwała Nr XLIII/278/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim wraz ze 

sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie za 2017 rok. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej „kierownik powiatowego centrum 

pomocy rodzinie składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz 

przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej”. Sprawozdanie zostało złożone w terminie 

określonym w planie pracy Rady.  

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.1. Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki oraz CO.2.1.2. Aktywizacja wykluczonych społecznie. 

- Uchwała Nr XLIV/287/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania  z efektów 

pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 rok. 

 

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do 

zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności przedstawianie staroście  

i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy, co też wykonano w terminie ustalonym 

w planie pracy Rady na 2018 r.  
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Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.1. Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki oraz CO.2.1.2. Aktywizacja wykluczonych społecznie. 

- Uchwała Nr XLVI/306/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku. 

 

Uchwała zrealizowana.  

 

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.1. Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki oraz CO.2.2. Wartościowy kapitał ludzki. 

 

-  Uchwała Nr XLVII/310/2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji w 2017 roku "Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2016-2026". 

 

Sprawozdanie z realizacji Strategii w 2017 roku zostało złożone w ustalonym terminie, zgodnie  

z planem pracy Rady.  

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.1. Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki oraz CO.2.2. Wartościowy kapitał ludzki. 

- Uchwała Nr I/6/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym. 

 

Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w drodze uchwały określiła szczegółowe zasady 

ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym. Na tej podstawie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim w celu umożliwienia 

samodzielnego życia prowadzi mieszkania chronione treningowe, które zapewniają ich mieszkańcom 

usługi bytowe, naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności i sprawności w zakresie samoobsługi, 

pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną.  

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.1. Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki oraz CO.2.1.2. Aktywizacja wykluczonych społecznie. 

- Uchwała Nr II/7/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku. 

 

Uchwała zrealizowana.  

 

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.1. Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki oraz CO.2.2. Wartościowy kapitał ludzki. 

 

2.6 Uchwały – Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim 

- Uchwała Nr XLVI/303/2018 dnia 26.09.2018 r. w sprawie pozbawienia części drogi kategorii 

drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej. 
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Przedstawiona  uchwała została wprowadzona w życie.  

Uchwała zgodna jest z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 

2024”, obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS. 3.1. 

Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna                            i przeciwpowodziowa, 

cel operacyjny: CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. 

2.7 Uchwały – Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
- Uchwała Nr XXXIX/250/2018 z dnia 07.02.2018 r. w sprawie raportu z realizacji w latach 

2015-2016 „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 – 2016  

z uwzględnieniem perspektywy 2017 – 2020.” 

Podjętą przez Radę Powiatu  w Nowym Dworze Gdańskim uchwałą przyjęto raport Zarządu Powiatu 

w Nowym Dworze Gdańskim z realizacji w latach 2015-2016 „Program Ochrony Środowiska Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy 2017-2020”. Tym samym 

spełnione zostały wymogi art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).  

 

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny CS.3.2 

Zrównoważony rozwój energetyczny Powiatu Nowodworskiego, cel operacyjny: CO.3.2.1 Poprawa 

bilansu energetycznego Powiatu Nowodworskiego i CO.3.2.2 Wzrost produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych 

- Uchwała Nr XXXIX/251/2018 z dnia 07.02.2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy 

2021-2024.” 

Podjętą przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwałą przyjęto „Program Ochrony 

Środowiska Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy 2021-2024” 

wypełniając ustawowy obowiązek wynikający z art. 17 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 

 

Uchwała jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny CS.3.2 

Zrównoważony rozwój energetyczny Powiatu Nowodworskiego, cel operacyjny: CO.3.2.1 Poprawa 

bilansu energetycznego Powiatu Nowodworskiego i CO.3.2.2 Wzrost produkcji energii ze źródeł 

odnawialnych. 

2.8. Uchwały – Stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. 
- Uchwała Nr XVLI/264/2018 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty 

Nowodworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 r. 

Powyższa uchwała została przyjęta i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Pomorskiego w dniu 06.04.2018 r.  

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr XLIII/279/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie rozpatrzenia informacji 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nowodworskim za rok 2017. 
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Uchwała zrealizowana. Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015-2024” – Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel 

strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy 

lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr XLIII/280/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania rocznego  

z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim w kontekście ładu  

i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowodworskiego za rok 2017.  

Uchwała zrealizowana. Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015-2024” – Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel 

strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy 

lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr XLIII/281/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa 

w Powiecie Nowodworskim, w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Uchwała zrealizowana. Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015-2024” – Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel 

strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy 

lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr II/12/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie wydelegowania radnych do składu 

komisji bezpieczeństwa i porządku. 

Uchwała zrealizowana. Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015-2024” – Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel 

strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy 

lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

2.9 Uchwały Organizacyjne 
- Uchwała Nr XXXIX/254/2018 z dnia 7.02.2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na 2018 r. 

Uchwała została zrealizowana. Plan pracy Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim na 2018 r. 

został wykonany.  

Uchwała zgodna jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, 

obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z 

instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr XXXIX/255/2018 z dnia 7.02.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji 

Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu  z działalności w 2017 r. 

Uchwała została zrealizowana.  

Uchwała, zgodna jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, 

obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał 
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społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności  

z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr XXXIX/256/2018 z dnia 7.02.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji 

Oświaty z działalności w 2017 r. 

Uchwała została zrealizowana. Komisja Oświaty zrealizowała plan pracy w 2017 r., w związku  

z czym przedstawiła Radzie Powiatu do zatwierdzenia sprawozdanie z działalności w 2017 r.  

Uchwała zgodna jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, 

obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności  

z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr XXXIX/257/2018 z dnia 7.02.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji 

Samorządowo – Społecznej z działalności w 2017 r. 

Uchwała została zrealizowana. Komisja Samorządowo - Społeczna zrealizowała plan pracy w 2017 r., 

w związku z czym przedstawiła Radzie Powiatu do zatwierdzenia sprawozdanie z działalności  

w  2017 r.  

Uchwała zgodna jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, 

obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności  

z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr XLI/263/2018 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu 

Nowodworskiego 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 05.04.2018 r. 

(Dz. Urz. Woj. 2018.1325), opublikowana w BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Gdańskim w dniu 22.03.2018 r., weszła w życie w dniu 20.04.2018 r. 

Uchwała obowiązująca, zmieniona uchwałą Rady Powiatu nr XLVI/304/2018 z dnia 26.09.2018 r.  

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowodworskiego.  

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CS.2.2.1 Zapewnienie pełnej przejrzystości działań instytucji publicznych w Powiecie. 

- Uchwała Nr XLI/265/2018 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 

przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim  

w zakresie wniosku Pana Stanisława Juszczyka złożonego do Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim w dniu 25 stycznia 2018 r. 

Uchwała została zrealizowana.  

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr XLI/268/2018 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte 

wykonywanie zadań przez pracownika podległego Staroście Nowodworskiemu. 
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Uchwała została zrealizowana. Decyzją Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uznano skargę za 

bezzasadną.  

 

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr XLII/271/2018 z dnia 26.04.2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 

przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. 

Uchwała została zrealizowana.  

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr XLII/272/2018 z dnia 26.04.2018 r. uchylająca uchwałę Nr XIII/87/2015 Rady 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 grudnia 2015 r.   w sprawie rozpatrywania 

skarg, wniosków i petycji przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

Uchwała została zrealizowana. Uchylono uchwałę Nr XIII/87/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie rozpatrywania skarg, wniosków  i petycji przez Radę 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.  

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr XLIII/283/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały                                         

Nr XXXVIII/240/2017  Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2017 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji 

Powiatu na 2018 r. 

 

Uchwała została zrealizowana.  

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 
publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr XLIII/284/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte 

wykonywanie zadań przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym 

Dworze Gdańskim. 

Uchwała została zrealizowana.  Decyzją Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uznano skargę 

za bezzasadną.  

 

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 
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- Uchwała Nr XLIV/288/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji 

Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Dworze 

Gdańskim. 

Uchwała została zrealizowana.  

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr XLIV/289/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie skargi na przewlekłe załatwienie 

sprawy przez Starostę. 

Uchwała została zrealizowana. Decyzją Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uznano skargę za 

bezzasadną.  

 

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr XLIV/290/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte 

wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. 

Uchwała została zrealizowana. Decyzją Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uznano skargę za 

bezzasadną.  

 

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr XLIV/291/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia 

Starosty Nowodworskiego. 

Uchwała została zrealizowana. W związku z obowiązującym od 19 maja 2018 r. nowym 

rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które 

między innymi obniża wynagrodzenie zasadnicze dla Starosty w powiecie do 60 tys. mieszkańców, 

koniecznym było ustalenie nowego niższego wynagrodzenia dla Starosty Nowodworskiego.  

 

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), 3.2 Kapitał ludzki i społeczny. 

 

- Uchwała Nr XLIV/294/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

Uchwała została zrealizowana. Stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnego wybranego do Rady 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, z powodu niezłożenia w ustawowym terminie oświadczenia o 

swoim stanie majątkowym.  

 

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 
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- Uchwała Nr XLVI/304/2018  z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu 

Nowodworskiego 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 19.10.2018 r. 

(DZ. URZ. WOJ. 2018.3937), opublikowana w BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 

Gdańskim w dniu 5.10.2018 r., weszła w życie w dniu 3.11.2018 r. natomiast stosowanie następuje od 

nowej kadencji tj. VI kadencji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.  

 

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Zapewnienie pełnej przejrzystości działań instytucji publicznych w Powiecie. 

 

- Uchwała Nr XLVI/305/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za I półrocze 2018 r. 

Uchwała została zrealizowana. Komisja Rewizyjna przedstawiła Radzie Powiatu sprawozdanie  

z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za I półrocze 2018 r.  

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała nr XLVII/313/2018 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wykonania 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

 

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 30.10.2018 r. 

(DZ. URZ. WOJ. 2018.4133), opublikowana w BIP Starostwa Powiatowego      w Nowym Dworze 

Gdańskim w dniu 25.10.2019 r., weszła w życie w dniu 14.11.2018 r. 

 Uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju 

Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” – Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), 

Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki CO.2.2.1 Zapewnienie pełnej przejrzystości 

działań instytucji publicznych w Powiecie. 

 

- Uchwała Nr XLVII/314/2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte 

wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. 

Uchwała została zrealizowana. Decyzją Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uznano skargę za 

bezzasadną.  

 

Uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jest zgodna  

z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” – Obszar 

priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki 

CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi  

i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr XLVII/315/2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte 

wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim. 

Uchwała została zrealizowana. Dnia 31.08.2018 r. Starosta Nowodworski przekazał skargę według 

właściwości do Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. Decyzją Rady 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uznano skargę za bezzasadną.  
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Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr I/1/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu 

w Nowym Dworze Gdańskim. 

Uchwała została zrealizowana. W wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego bezwzględną 

większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady, na 

Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji wybrano Pana Roberta 

Ciżmowskiego.  

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr I/2/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

Uchwała została zrealizowana. W wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego bezwzględną 

większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady, na 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji wybrano: Pana 

Lubomira Głowackiego oraz Pana Włodzimierza Serokę.  

 

Uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju 

Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” – Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), 

Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy 

lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr I/3/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie wyboru Starosty Nowodworskiego. 

Uchwała została zrealizowana. Bezwzględną większością ustawowego składu Rady Powiatu  

w Nowym Dworze Gdańskim, w głosowaniu tajnym  wybrano  na  Starostę Nowodworskiego  Pana 

Jacka Gross.  

 

Uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jest zgodna  

z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” – Obszar 

priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki 

CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i 

organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Nowodworskiego. 

Uchwała została zrealizowana. Na wniosek  Starosty  Nowodworskiego,  zwykłą  większością  głosów 

w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Powiatu w Nowym  Dworze Gdańskim, w 

głosowaniu tajnym wybrano radnego Panią Barbarę Ogrodowską  na Wicestarostę  Nowodworskiego.  

 

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 
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- Uchwała Nr I/5/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu  

w Nowym Dworze Gdańskim. 

Uchwała została zrealizowana. Na wniosek  Starosty  Nowodworskiego,  wybrano członków Zarządu 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w osobach:  

1) Marcin Głowacki 

2) Andrzej Sobociński 

3) Tomasz Szczepański 

 

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr II/9/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu 

w Nowym Dworze Gdańskim, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych. 

Uchwała została zrealizowana. W skład Komisji Budżetowo -  Samorządowej powołano: 

1. P. Mirosław Molski - przewodniczący komisji, 

2. P. Andrzej Sobociński - zastępca przewodniczącego komisji, 

3. P. Michał Ambroziak - sekretarz komisji, 

4. P. Ireneusz Stolarz - członek komisji, 

5. P. Henryk Kuczma - członek komisji. 

 

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr II/10/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

Uchwała została zrealizowana. W skład Komisji Rewizyjnej weszli następujący Radni: 

1. P. Ireneusz Stolarz  -  przewodniczący komisji. 

2. P. Michał Ambroziak -  zastępca przewodniczącego komisji. 

3. P. Henryk Kuczma -  sekretarz komisji.  

4. P. Mirosław Molski – członek komisji. 

 

Uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jest zgodna  

z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” – Obszar 

priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki 

CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i 

organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji. 

Uchwała została zrealizowana. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji weszli następujący Radni: 

1. P.  Michał Ambroziak - przewodniczący komisji. 

2. P. Ireneusz Stolarz -  zastępca przewodniczącego komisji. 

3. P. Dorota Chojna  -  sekretarz komisji.  

 

Uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jest zgodna  

z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” – Obszar 
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priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki 

CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi  

i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr II/13/2018 z dnia 30.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty 

Nowodworskiego. 

Uchwała została zrealizowana.  

 

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr III/17/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji 

Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu  Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim V kadencji z działalności w 2018 r. 

Uchwała została zrealizowana. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu  Rady 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji zrealizowała plan pracy w 2018 r., w związku  

z czym przedstawiła Radzie Powiatu do zatwierdzenia sprawozdanie z działalności w 2018 r. 

Uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju 

Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” – Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), 

Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy 

lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr III/18/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji 

Oświaty Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji  z działalności w 2018 r. 

Uchwała została zrealizowana. Komisja Oświaty Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V 

kadencji zrealizowała plan pracy w 2018 r., w związku z czym przedstawiła Radzie Powiatu do 

zatwierdzenia sprawozdanie z działalności w 2018 r.  

Uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju 

Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” – Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), 

Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy 

lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr III/19/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji 

Samorządowo-Społecznej Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  V kadencji z działalności 

w 2018 r. 

Uchwała została zrealizowana. Komisja Samorządowo-Społeczna Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim V kadencji zrealizowała plan pracy w 2018 r., w związku z czym przedstawiła Radzie 

Powiatu do zatwierdzenia sprawozdanie z działalności w 2018 r. Uchwała Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 

2015-2024” – Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. 

Wartościowy kapitał ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności  

z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr III/20/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji 

rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim V kadencji za II półrocze 2018 r. 
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Uchwała została zrealizowana. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V 

kadencji przedstawiła Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli 

przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za II półrocze  2018 r.  

Uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju 

Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” – Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), 

Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy 

lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr III/21/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Budżetowo-Samorządowej na 2019 r. 

Uchwała w realizacji. Rada Powiatu zatwierdziła plan pracy Komisji Budżetowo - Samorządowej na 

rok 2019, który obecnie jest realizowany.  

Uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju 

Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” – Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), 

Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy 

lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr III/22/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji 

Oświatowo-Społecznej na 2019 r. 

Uchwała w realizacji. Rada Powiatu zatwierdziła plan pracy Komisji Oświatowo – Społecznej na rok 

2019, który obecnie jest realizowany.  

Uchwała jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” 

– Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami 

publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2019 r. 

Uchwała w realizacji. Rada Powiatu zatwierdziła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019, który 

obecnie jest realizowany.  

Uchwała Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jest zgodna z założeniami „Strategii Rozwoju 

Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024” – Obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), 

Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał ludzki CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy 

lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi 
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Rozdział III 

Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

 

3.1.Uchwały finansowe: 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2018 r.: 

1. Uchwała Nr 453/2018 z 24-01-2018 r. 

2. Uchwała Nr 513/2018 z 12-09-2018 r. 

3. Uchwała Nr 516/2018 z 26-09-2018 r. 

4. Uchwała Nr 518/2018 z 10-10-2018 r. 

 

Uchwały zrealizowano. Uchwały zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego 

na lata 2015-2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost 

dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu 

budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów  

i optymalizacja wydatków. 

 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2018 r. oraz zmian planu finansowego 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat w 2018 r.: 

1. Uchwała Nr 461/2018 z 06-03-2018 r. 

2. Uchwała Nr 464/2018 z 28-03-2018 r. 

3. Uchwała Nr 471/2018 z 11-04-2018 r. 

4. Uchwała Nr 478/2018 z 26-04-2018 r. 

5. Uchwała Nr 480/2018 z 15-05-2018 r. 

6. Uchwała Nr 488/2018 z 07-06-2018 r. 

7. Uchwała Nr 493/2018 z 27-06-2018 r. 

8. Uchwała Nr 496/2018 z 12-07-2018 r. 

9. Uchwała Nr 499/2018 z 31-07-2018 r. 

10. Uchwała Nr 500/2018 z 09-08-2018 r. 

11. Uchwała Nr 510/2018 z 05-09-2018 r. 

12. Uchwała Nr 522/2018 z 17-10-2018 r. 

13. Uchwała Nr 527/2018 z 26-10-2018 r. 

14. Uchwała Nr 528/2018 z 05-11-2018 r. 

15. Uchwała Nr 532/2018 z 14-11-2018 r. 

16. Uchwała Nr 535/2018 z 22-11-2018 r. 

17. Uchwała Nr 544/2018 z 06-12-2018 r. 

18. Uchwała Nr 545/2018 z 14-12-2018 r. 

19. Uchwała Nr 549/2018 z 21-12-2018 r. 

 

Uchwały zrealizowano. Uchwały zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel 

strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: 

CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja 

wydatków. 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018 – 

2032: 

1. Uchwała Nr 454/2018 z 24-01-2018 r.  
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2. Uchwała Nr 494/2018 z 27-06-2018 r. 

 

Uchwały zostały przekazane do RIO w Gdańsku. Uchwały zgodne z założeniami Strategii Rozwoju 

Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel 

strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 

Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków. 

 

Pozostałe uchwały: 

- Uchwała 451/2018 z 12-01-2018 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Nowodworski w 2018r. 

 

Uchwała zrealizowana. Uchwała została przekazana do RIO w Gdańsku. Uchwała jest zgodna  

z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024, obszar priorytetowy: 

Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów 

powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost 

dochodów i optymalizacja wydatków. 

 

- Uchwała Nr 465/2018 z 28-03-2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania  

z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2017r. 

 

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego 

lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków. 

 

- Uchwała Nr 466/2018 z 28-03-2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia 

Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2017 r. 

 

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego 

lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków. 

 

- Uchwała Nr 501/2018 z 09-08-2018 r. w sprawie przedstawienia informacji  

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2018 r. 

 

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego 

lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków. 

 

- Uchwała Nr 502/2018 z 09-08-2018 r. w sprawie przedstawienia informacji  

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego za  

I półrocze 2018r. 

 

Uchwały te, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077  

z późn. zm.), zostały przedstawione Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

i RIO w Gdańsku. 

 

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego 

lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków. 
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- Uchwała Nr 455/2018 z 24-01-2018 r. w sprawie przekazania uprawnień do przekazania 

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym – została przekazana 

kierownikom jednostek organizacyjnych do stosowania. 

 

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego 

lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków. 

 

- Uchwała Nr 530/2018 z 14-11-2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 

2019 r. – została przedstawiona Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie obrachunkowej  

w dniu 15.11.2018 r. 

 

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego 

lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków. 

 

- Uchwała Nr 531/2018 z 14-11-2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2032 – została przedstawiona Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie 

obrachunkowej w dniu 15-11-2018 r. 

 

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego 

lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków. 

 

3.2.   Uchwały - Wydział Organizacji i Promocji 
- Uchwała Nr 479/2018 z dnia 15.05.2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim został opublikowany 

w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 23 maja 2018 r. Pracownicy Starostwa zostali zapoznani  

i zobligowani do stosowania wytycznych zawartych w regulaminie organizacyjnym. Zapisy uchwały 

weszły w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała obowiązująca, zmieniona uchwałami: 

- Uchwała Nr 485/2018 z dnia 23.05.2018 r. 

- Uchwała Nr 489/2018 z dnia 13.06.2018 r. 

- Uchwała Nr 15/2019 z dnia 15.03.2019 r. 

- Uchwała Nr 30/2019 z dnia 10.04.2019 r. 

- Uchwała Nr 33/2019 z dnia 23.04.2019 r. 

 

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności  

z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr 485/2018 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 23 maja 2018 r. 

Pracownicy Starostwa zostali zapoznani ze zmianą i  zobligowani do stosowania wytycznych 
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zawartych w regulaminie organizacyjnym. Zapisy uchwały weszły w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała obowiązująca. 

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z 

instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr 489/2018 z dnia 13.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 479/2018 Zarządu 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. 
 

Treść uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13 czerwca 2018 r., 

zmodyfikowana 14 czerwca 2018 r. W dniu 14 czerwca 2018 r. poproszono pracowników  

o zapoznanie się z treścią dokumentu. Zapisy uchwały weszły w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 

obowiązująca.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z 

instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

- Uchwała Nr 526/2018 z dnia 26.10.2018 r. w  sprawie  ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert na  

realizację  w  roku  2019 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu  

nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeni a nieodpłatnego poradnictwa    obywatelskiego    na    

terenie    Powiatu Nowodworskiego. 

 

W ogłoszeniu określono zakres, terminy i warunki realizacji zadania w roku 2019. Treść uchwały 

została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu 

Nowodworskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, 

na okres 21 dni. Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z 

instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr 533/2018 z dnia 14.11.2018 r. w  sprawie  ogłoszenia naboru  kandydatów  na  

członków  komisji  konkursowej  do opiniowania  złożonych  ofert w  otwartym  konkursie  ofert 

na realizację  w  roku  2019 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na 

terenie Powiatu Nowodworskiego. 

 

Uchwała zrealizowana. Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego 

na lata 2015-2024, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 

Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy 

lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr 538/2018 z dnia 26.11.2018 r. w sprawie  powołania komisji konkursowej w   celu   

opiniowania   ofert złożonych w ramach otwartego konkursu  na  realizację  

w   roku   2019   zadania   publicznego w zakresie  powierzenia  prowadzenia  punktu    

nieodpłatnej  pomocy  prawnej i świadczenia  nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego  na  

terenie  Powiatu Nowodworskiego. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał 
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społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności  

z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr 539/2018 z dnia 30.11.2018 r.  w  sprawie  ogłoszenia wyników otwartego  

konkursu  ofert na  realizację  w  roku  2019 zadania  publicznego  w  zakresie  powierzenia  

prowadzenia  punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego. 

 

Do realizacji zadania publicznego w zakresie powierzenia  prowadzenia  punktu nieodpłatnej pomocy 

prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu 

Nowodworskiego, Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wybrał Stowarzyszenie  Akcja  

Społeczna z  siedzibą  w Gdańsku, na które udzielono dotacji z budżetu Powiatu Nowodworskiego w 

wysokości 64.020,00 zł. Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z 

instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

3.3  Uchwały - Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 
- Uchwała Nr 452/2018 z dnia 12.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowych w celu 

opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2018 r. zadań 

publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz 

turystyki i wypoczynku. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności  

z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr 458/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu 

ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej 

i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Zarząd Powiatu przyznał środki finansowe  

12 organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań z zakresu: kultury  

i sztuki – 2.900,00 zł, kultury fizycznej i sportu – 33.35500,00 zł, ochrony zdrowia – 3.000,00 zł oraz 

turystyki i wypoczynku – 3.700,00 zł. Kwota dotacji ogółem to 42.955,00 zł. 

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności  

z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr 459/2018 z dnia 14.02.2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 

za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form 

kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r. 

 

Uchwałę zrealizowano.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni  
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wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz 

dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

 

- Uchwała Nr 462/2018 z dnia 06.03.2018 r. w sprawie wysokości dotacji dla placówki 

rehabilitacyjno – edukacyjno – wychowawczej w roku 2018.  

 

Uchwałę zrealizowano.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki. cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej 

społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr 463/2018 z dnia 19.03.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania realizacji 

otwartych konkursów ofert w zakresie działalności pożytku publicznego w 2017 roku. 

 

Sprawozdanie, stanowiące załącznik do uchwały, zostało przyjęte. 5 organizacji zwróciło dotację lub 

zrezygnowało z dotacji. Wszystkie organizacje rozliczyły otrzymaną dotację. 

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności  

z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr 467/2018 z dnia 04.04.2018 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania arkuszy 

organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019 dla szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Nowodworski. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz 

dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

 

- Uchwała Nr 473/2018 z dnia 18.04.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium. 

 

Ustalono kwotę jednorazowego stypendium dla uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na 

stałe i uczących się w gimnazjum sportowymi szkołach ponad gimnazjalnych na terenie Powiatu 

Nowodworskiego.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno – 

dydaktycznej. 

 

- Uchwała Nr 474/2018 z dnia 18.04.2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do 

opiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Nowodworskiego dla dzieci  

i młodzieży zamieszkałych na stałe i uczących się w gimnazjum sportowym  

i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2018 roku.  

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno – 

dydaktycznej. 
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- Uchwała Nr 475/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania Nagrody 

Starosty Nowodworskiego 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności  

z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr 477/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat, pobieranych 

za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz dofinansowania 

specjalności i form kształcenia nauczycieli w 2018 roku.  

 

Ustalono plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego, stanowiącego załącznik nr 1 do 

powyższej uchwały.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz 

dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

 

- Uchwała Nr 495/2018 z dnia 12.07.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów 

wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2018. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz 

dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

 

- Uchwała Nr 497/2018 z dnia 31.07.2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

Powołano 5 członków komisji egzaminacyjnej, zgodnie z wymogami prawa oświatowego,  

w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Zespołu 

Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz 

dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

 

- Uchwała Nr 503/2018 z dnia 16.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 497/2018 Zarządu 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31 lipca 2018 r. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz 

dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

 

- Uchwała Nr 524/2018 z dnia 26.10.2018 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim „Rocznego programu współpracy Powiatu 
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Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. 

 

Informacja o przeprowadzaniu konsultacji społecznych zamieszczono w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Nowodworskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie 

Powiatowym. Żadna organizacja nie zgłosiła uwag do projektu uchwały.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności  

z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr 525/2018 z dnia 26.10.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla ekspertów 

wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2018. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz 

dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

 

- Uchwała Nr 529/2018 z dnia 09.11.2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół nr 1w Nowym Dworze Gdańskim ubiegającego się o 

awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

Powołano 5 członków komisji egzaminacyjnej, zgodnie z wymogami prawa oświatowego,  

w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Zespołu 

szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. Posiedzenie komisji zaplanowana na 20 listopada 2018 r. 

Posiedzenie komisji odbyło planowo.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.6 Podniesienie poziomu i jakości edukacji oraz 

dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. 

 

- Uchwała Nr 546/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej  

i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku w 2019 roku. 

 

W uchwale określono szczegółowy rodzaj zadań publicznych przewidzianych do zlecenia  

w 2019 r. oraz wysokość środków na zadania w zakresie: kultury i sztuki – 5.900,00 zł., kultury 

fizycznej i sportu – 33.600,00 zł., ochrony zdrowia – 3.000,00 zł. oraz turystyki  

i wypoczynku – 3.700,00 zł. 

Otwarty konkurs ofert ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu 

Nowodworskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności  

z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr 547/2018 z dnia 14.12.2018 r. w sprawie naboru członków komisji konkursowych 

do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych  

w 2019 roku. 

 

Nabór członków przeprowadzono w terminie od dnia 15 grudnia 2018 r. do dnia 28 grudnia 2018 r. 

Nabór ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu 
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Nowodworskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym. Żadna organizacja nie zgłosiła 

kandydata do komisji.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny: CS.2.2. Wartościowy kapitał 

ludzki, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności  

z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

3.4 Uchwały -  Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 
- Uchwała Nr 457/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do 

celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Nowodworskiego w celu budowy chodnika, zjazdu oraz konserwacji i przebudowy rowu 

drogowego w miejscowości Żelichowo. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1 

Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.1 Rozwój  

i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. 

 

- Uchwała Nr 466/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie przedstawienia informacji  

o stanie mienia Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2017 r. 

 

Uchwała zrealizowana. Zarząd Powiatu przyjął informację o stanie majątku Powiatu 

Nowodworskiego.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego 

lokalnych samorządów  - wzrost dochodów i optymalizacja wydatków. 

 

- Uchwała Nr 468/2018 z dnia 04.04.2018 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wykazu 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego położonych w Junoszynie 

przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

Uchwała zrealizowana. Wykaz nieruchomości wysłano do gmin na terenie Powiatu Nowodworskiego, 

wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu, opublikowano w BIP, a także w Dzienniku 

Bałtyckim.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego 

lokalnych samorządów  - wzrost dochodów i optymalizacja wydatków. 

 

- Uchwała Nr 472/2018 z dnia 11.04.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do 

celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości, działka nr 356 w miejscowości Jantar, 

stanowiąca własność Powiatu Nowodworskiego w celu budowy sieci wodociągowej Ø160PE. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1 

Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.3 Rozbudowa  

i modernizacja infrastruktury technicznej. 
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- Uchwała Nr 476/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do 

celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego w celu budowy drogi w miejscowości Jantar. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1 

Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.1 Rozwój  

i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. 

 

- Uchwała Nr 483/2018 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do 

celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego w celu budowy linii kablowej nN w miejscowości Mikoszewo. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.2 

Zrównoważony rozwój energetyczny Powiatu Nowodworskiego, cel operacyjny: CO.3.2.1 Poprawa 

bilansu energetycznego Powiatu Nowodworskiego. 

 

-Uchwała Nr 484/2018 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do 

celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego w celu budowy przyłącza gazowego. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1 

Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.3 Rozbudowa  

i modernizacja infrastruktury technicznej. 

 

- Uchwała Nr 486/2018 z dnia 07.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji  

i przeprowadzenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej oznaczonej jako działki nr 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 

254/11, 254/12, 254/13, 254/14, 254/15, 254/16 oraz 254/17 położonej  

w Junoszynie, gmina Stegna. 

 

Uchwała zrealizowana. Ogłoszenie o przetargu wysłano do gmin na terenie Powiatu 

Nowodworskiego, opublikowano w BIP oraz Monitorze Urzędowym, a także wywieszono na tablicy 

ogłoszeń tutejszego urzędu. Przetarg zaplanowany na 9, 10 i 13 sierpnia 2018 r. zakończył się 

wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium i oferentów. Uchwała zgodna  

z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024, obszar priorytetowy: 

Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów 

powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów  - wzrost 

dochodów i optymalizacja wydatków. 

 

- Uchwała Nr 492/2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do 

celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Nowodworskiego w celu złożenia wniosku na dofinansowania zadania budowy ścieżki 

rowerowej. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1 

Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.1 Rozwój  

i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. 
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- Uchwała Nr 506/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do 

celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego w celu przebudowy linii napowietrznej nN w miejscowości Stegna. 

 

Uchwała zrealizowana. Pobrano opłatę w wysokości 1.230,00 zł brutto od inwestora. Uchwała zgodna 

z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar priorytetowy: 

Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.2 Zrównoważony rozwój 

energetyczny Powiatu Nowodworskiego, cel operacyjny: CO.3.2.1 Poprawa bilansu energetycznego 

Powiatu Nowodworskiego. 

 

- Uchwała Nr 507/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego położonej w obrębie 4, miasto Nowy Dwór Gdański. 

 

Uchwała w trakcie realizacji. Sporządzono porozumienie w sprawie ustanowienia służebności 

przesyłu, następnie nastąpi podpisanie aktu notarialnego.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015- 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny CS 1.3 wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządu Powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych 

samorządów- wzrost dochodów i optymalizacja wydatków 

 

- Uchwała Nr 512/2018 z dnia 05.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 

przez Powiat Nowodworski nieruchomości z zasobu Gminy Nowy Dwór Gdański. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny CS 1.3 wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządu Powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych 

samorządów- wzrost dochodów i optymalizacja wydatków. 

 

- Uchwała Nr 514/2018 z dnia 12.09.2018 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz wykazu 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego położonej  

w Junoszynie i oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 254/1 o pow. 1,1310 ha 

przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

 

Uchwała zrealizowana. Wykaz nieruchomości wysłano do gmin na terenie Powiatu Nowodworskiego, 

wywieszono na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu, opublikowano w BIP, a także w Dzienniku 

Bałtyckim.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny CS 1.3 wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządu Powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych 

samorządów- wzrost dochodów i optymalizacja wydatków. 

 

- Uchwała Nr 521/2018 z dnia 17.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia 

II ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 

jako działki nr 254/3, 254/4, 254/5, 254/6, 254/7, 254/8, 254/9, 254/10, 254/11, 254/12, 254/13, 

254/14, 254/15, 254/16 oraz 254/17 położonej w Junoszynie, gmina Stegna. 

 

Uchwała zrealizowana. Ogłoszenie o przetargu wysłano do gmin na terenie Powiatu 

Nowodworskiego, opublikowano w BIP oraz Monitorze Urzędowym, a także wywieszono na tablicy 

ogłoszeń tutejszego urzędu. Przetarg zaplanowany na 9, 10 i 13 sierpnia 2018 r. zakończył się 

wynikiem negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium i oferentów.  
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Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny CS 1.3 wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządu Powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych 

samorządów- wzrost dochodów i optymalizacja wydatków. 

 

- Uchwała Nr 536/2018 z dnia 26.11.2018 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji  

i przeprowadzenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej oznaczonej jako działka 254/1 położonej w Junoszynie, gmina Stegna. 

 

Uchwała zrealizowana. Ogłoszenie o przetargu wysłano do gmin na terenie Powiatu 

Nowodworskiego, opublikowano w BIP oraz Monitorze Urzędowym, a także wywieszono na tablicy 

ogłoszeń tutejszego urzędu. Przetarg zaplanowany na 4 lutego 2019 r. zakończył się wynikiem 

negatywnym ze względu na brak wpłaty wadium i oferentów.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny CS 1.3 wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządu Powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych 

samorządów- wzrost dochodów i optymalizacja wydatków. 

 

- Uchwała Nr 542/2018 z dnia 06.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do 

celów budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Nowodworskiego w celu budowy nowych wrót sztormowych na rzece Tudze. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1 

Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.3 Rozbudowa  

i modernizacja infrastruktury technicznej.  

 

- Uchwała 543/2018 z dnia 06.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie do celów 

budowlanych i wejścia na teren nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego 

w celu przebudowy odcinka drogi gminnej w miejscowości Orłówko. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1 

Rozwinięta infrastruktura transportowa/ drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.1 Rozwój  

i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. 

 

3.5 Uchwały - Wydział Programowo - Inwestycyjny 
- Uchwała Nr 460/2018 z dnia 20.02.2018 r. w sprawie przyznania Nagród Starosty 

Nowodworskiego. 

 

Zgodnie z Uchwałą zostało przyznane 12 nagród sportowych w wysokości 500 zł, za osiągnięte 

wyniki sportowe dla mieszkańców powiatu. Uchwała została zrealizowana. 

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS 2.1 Rozwinięty i w Pełni 

wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.3 Wzrost aktywności sportowej mieszkańców 

Powiatu 

 

- Uchwała Nr 469/2018 z dnia 04.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy Przedszkola 

Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej  

w Nowym Dworze Gdańskim. 
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Diagnoza stanowiła konieczny element do zgłoszenia Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 

pn. „Dobre przedszkole - lepszy start w szkole!”, w ramach Działania 03.01. Edukacja przedszkolna 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Na podstawie 

diagnozy zostały opracowane poszczególne zapisy w dokumentacji aplikacyjnej. Projekt przeszedł 

pozytywnie ocenę merytoryczną, ale nie uzyskał dofinansowania ze względu na wyczerpanie środków 

alokacji przewidzianych na konkurs. Uchwała została zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5 Rozwój oferty infrastruktury edukacyjno-

dydaktycznej. 

 

- Uchwała Nr 487/2018 z dnia 07.06.2018 r.  w sprawie powołania komisji odbiorowej. 

W związku z zakończeniem prac budowlanych w ramach projektu pn. „Rozwój  publicznej 

infrastruktury turystycznej otoczenia historycznych przystani rybackich w Jantarze i Stegnie”, było 

koniecznym powołanie komisji odbiorowej. Inwestycja dotyczyła  Zadania  nr  1,  pn.„Przebudowa 

Drogi Powiatowej Nr 2324G w miejscowości Jantar w KM od 0+000 do 0+130”. Komisja została 

powołana do odbioru prac oraz sporządzenia protokołu odbioru robót.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1 

Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: 

CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. 

 

- Uchwała Nr 490/2018 z dnia 13.06.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 487/2018 Zarządu 

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 07.06.2018 r., w sprawie powołania komisji 

odbiorowej. 

 

Ze względu na powołanie  składu  komisji  niezgodnego  z  wcześniejszą  decyzją  Zarządu  Powiatu 

w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 19 lipca 2012r., w sprawie  zasad  realizacji  inwestycji 

powiatowych, koniecznym było wprowadzenie zmian w pierwotnej uchwale.  

W efekcie powołano komisję w prawidłowym składzie. Następnie zostały przeprowadzone czynności, 

co do których została powołana komisja. Uchwała została zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 - 2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny CS 3.1 Rozwinięta 

infrastruktura transportowa, drogowa i techniczna, cel operacyjny: CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja 

infrastruktury drogowej i rowerowej 

 

- Uchwała Nr 491/2018 z dnia 18.06.2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej. 

 

W związku z zakończeniem prac budowlanych w ramach projektu pn. „Rozwój  publicznej 

infrastruktury turystycznej otoczenia historycznych przystani rybackich w Jantarze i Stegnie”, było 

koniecznym powołanie komisji odbiorowej. Inwestycja dotyczyła  Zadanie  nr 2, pn.„Przebudowa  

Drogi Powiatowej Nr 2325G w miejscowości Stegna w KM od 0+000 do 0+090. Uchwała została 

zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1 

Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: 

CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. 

 

- Uchwała Nr 498/2018 z dnia 31.07.2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej. 

 

Zgodnie z projektem pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze 

Gdańskim” realizowanym w ramach Regionalnego   Programu   Operacyjnego Województwa  

Pomorskiego  na  lata  2014-2020,  Oś priorytetowa  10.  Energia,  Działania  10.1. Efektywność  
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energetyczna - mechanizm ZIT, Podziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna - mechanizm   ZIT - 

wsparcie   dotacyjne, zostały zrealizowane prace budowlane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczego  w Nowym Dworze Gdańskim. 

Uchwała została zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno – 

dydaktycznej. 

 

- Uchwała Nr 511/2018 z dnia 05.09.2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej. 

 

Zgodnie z projektem pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze 

Gdańskim” realizowanym w ramach Regionalnego   Programu   Operacyjnego Województwa  

Pomorskiego  na  lata  2014-2020,  Oś priorytetowa  10.  Energia,  Działania  10.1. Efektywność 

energetyczna - mechanizm ZIT, Podziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna - mechanizm   ZIT - 

wsparcie   dotacyjne, zostały zrealizowane prace budowlane w budynku głównym oraz sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Nr2 w Nowym Dworze Gdańskim. Uchwała została zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno – 

dydaktycznej. 

 

- Uchwała Nr 517/2018 z dnia 03.10.2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej. 

 

Zgodnie z projektem pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze 

Gdańskim” realizowanym w ramach Regionalnego   Programu   Operacyjnego Województwa  

Pomorskiego  na  lata  2014-2020,  Oś priorytetowa  10.  Energia,  Działania  10.1. Efektywność 

energetyczna - mechanizm ZIT, Podziałanie 10.1.1. Efektywność energetyczna - mechanizm   ZIT - 

wsparcie   dotacyjne, zostały zrealizowane prace budowlane w budynku warsztatów szkolnych  

w Zespole Szkół Nr2 w Nowym Dworze Gdańskim. Uchwała została zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno – 

dydaktycznej. 

 

- Uchwała Nr 523/2018 z dnia 26.10.2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej. 

 

Zgodnie z założeniami inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2305G w zakresie budowy 

ścieżki rowerowej relacji Nowy Dwór Gdański-Kmiecin  –   Etap  2,  odcinek  C -  częściowy od km 

2+490 do km 2+800, w  ramach  projektu  partnerskiego  pn.  „Budowa węzła integracyjnego Nowy 

Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi” oraz zgodnie  

z umową partnerską pomiędzy  Powiatem  Nowodworskim  i Gminą  Nowy  Dwór  Gdański  

nr1/WĘZŁY/2017  z  dnia 27.01.2017 roku, z późniejszymi aneksami, w związku z umową  

o dofinansowanie nr RPPM.09.01.01-22-003/16 zawartą pomiędzy Gminą Nowy Dwór Gdański  

i Województwem Pomorskim, koniecznym było powołanie komisji odbiorowej.  

W efekcie uchwały została powołana komisja, która zgodnie z założeniami dokonała odbioru 

inwestycji i sporządziła raport. Uchwała została zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1 

Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: 

CO.3.1.1 Rozwój    i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. 
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3.6  Uchwały -Stanowisko ds. kadr 
-Uchwała Nr  537/2018 z dnia 26.11.2018 r. w sprawie upoważnień kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli. 

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu otrzymali upoważnienia Zarządu Powiatu  

w Nowym Dworze Gdańskim do składania oświadczeń woli.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności  

z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

3.7 Uchwały - Stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego 
- Uchwała Nr 504/2018 z dnia 20.08.2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu aktualizacji 

Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny  (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.4 Poprawa dostępu i jakości usług podstawowej 

oraz specjalistycznej opieki medycznej.  

 

3.8 Uchwały - Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim 
- Uchwała Nr 482/2018 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej drogi nr 2144N,ul. Konarskiego w Młynarach (działka nr 63 obręb 5 

Młynary) z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych. 

 

Uchwała została przesłana do Zarządu Powiatu w Elblągu celem dalszej realizacji.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1 

Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: 

CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. 

 

- Uchwała Nr 508/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia do 

kategorii dróg powiatowych ul. Czerskiej w Gdańsku. 

 

Uchwała została przesłana do Prezydenta Miasta Gdańska celem dalszej realizacji.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1 

Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: 

CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. 

 

- Uchwała Nr 509/2018 dnia 29.08.2018 r. w sprawie wydania opinii w związku  

z budową ulicy Joanny Chmielewskiej, części ulicy Słonecznej i części ulicy Piaskowej  

w Krynicy Morskiej – Piaski. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1 

Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: 

CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. 
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- Uchwała Nr 534/2018 dnia 22.11.2018 r. w sprawie podziału na standardy zimowego 

utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1 

Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: 

CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. 

 

- Uchwała Nr 540/2018 dnia 30.11.2018 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru 

podjęcia przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwały o pozbawieniu kategorii drogi 

wojewódzkiej odcinków byłych dróg krajowych położonych na terenie Powiatu 

Nowodworskiego. 

 była droga krajowa nr 7 w km 45+370 – 46+185, 46+530 – 48+676, 58+087 – 58+502, 

62+800 – 68+346, 

 była droga krajowa nr 55 w km 2+230 – 3+000.  

 

Uchwalę przekazano do Sejmiku Województwa Pomorskiego.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał przestrzenny i infrastrukturalny (P3), cel strategiczny: CS.3.1 

Rozwinięta infrastruktura transportowa/drogowa, techniczna i przeciwpowodziowa, cel operacyjny: 

CO.3.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej i rowerowej. 

 

3.9 Uchwały -  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Gdańskim 
- Uchwała Nr 505/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim do realizacji w imieniu 

Powiatu Nowodworskiego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami 

III”.  

 

Uchwała zrealizowana. Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego 

na lata 2015 - 2024, obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny CS 2.1 

Rozwinięty i w Pełni wykorzystany kapitał ludzki. 

 

- Uchwała Nr 520/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim podjął niniejszą uchwałę w związku ze zmianą 

przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zmiany dotyczyły podziału mieszkań 

chronionych na mieszkania chronione treningowe lub mieszkania chronione wspierające.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności  

z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

3.10.  Uchwały - Dom Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie 
- Uchwała Nr  470/2018 z dnia 11.04.2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał 
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społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności  

z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr  519/2018 z dnia 10.10.2018 r. w sprawie likwidacji majątku trwałego będącego na 

wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie. 

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 202015-2024, 

obszar priorytetowy Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego 

lokalnych samorządów. 

 

3.11 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim 
- Uchwała Nr 481/2018 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji uczniów 

do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”. 

 

Łącznie do projektu w ramach rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 przyjęto 25 uczniów.  Uchwałę 

zrealizowano.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 202015-2024, 

obszar priorytetowy Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO.2.1.5 Rozwój oferty i infrastruktury edukacyjno-

dydaktycznej.  

 

3.12 Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim 
- Uchwała Nr 456/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 31.01.2018 r.  

w sprawie zatwierdzenia regulaminu jednostki organizacyjnej- Powiatowego Urzędu Pracy  

w Nowym Dworze Gdańskim.  

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS.2.2 Wartościowy kapitał 

społeczny, cel operacyjny: CO.2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności  

z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. 

 

- Uchwała Nr 515/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 12.09.2018 r.  

w sprawie likwidacji majątku trwałego, będącego na wyposażeniu Powiatowego Urzędu Pracy  

w Nowym Dworze Gdańskim.  

 

Uchwała zrealizowana.  

Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, 

obszar priorytetowy Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów 

mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego 

lokalnych samorządów. 

 

- Uchwała Nr 541/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 06.12.2018 r.  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Nowym Dworze Gdańskim do podejmowania wiążących decyzji związanych z realizacją 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 

Uchwała zrealizowana. Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego 

na lata 2015-2024, obszar priorytetowy: Kapitał Ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 

2.1Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO 2.1.1 Aktywizacja biernych 

zawodowo i bezrobotnych. 
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- Uchwała Nr 548/2018 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  

z dnia 21.12.2018r.w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego dla Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim do podejmowania wiążących decyzji związanych  

z realizacją Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

Uchwała zrealizowana. Uchwała zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego 

na lata 2015-2024, obszar priorytetowy: Kapitał Ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 

2.1Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki, cel operacyjny: CO 2.1.1 Aktywizacja biernych 

zawodowo i bezrobotnych. 
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Rozdział IV 

Dokumenty sprawozdawcze za rok 2018 
 

-  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku szkolnym 

2017/2018 wraz z informacją nt. działalności powiatowych jednostek oświatowych. 

 https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13414,5-informacja-o-stanie-realizacji-zadan-

oswiatowych-powiatu-nowodworskiego-w-roku-szkolnym-20172018-wraz-z-informacja-nt-

dzialalnosci-powiatowych-je-pdf.pdf 

 

-  Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2018 r. 

Przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 22/2019 z dnia 26 marca 2019 r. 

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13276,uchwala-nr-22-2019-zarzadu-powiatu-w-nowym-

dworze-gdanskim-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-przedstawienia-sprawozdania-z-wykonania-

budzetu-powiatu-nowodworskiego-za-2018-rok.pdf  

-  Informacja o stanie mienia Powiatu Nowodworskiego na dzień 31.12.2018 r. 

Przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 23/2019 z dnia 26 marca 2019 r. 

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13347,uchwala-nr-23-2019-zarzadu-powiatu-w-nowym-

dworze-gdanskim-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-przedstawienia-informacji-o-stanie-mienia-

powiatu-nowodworskiego-na-dzien-31-12-2018-r.pdf 

-  Sprawozdanie finansowe Powiatu Nowodworskiego za 2018 r. 

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zatwierdził dokument  na posiedzeniu w dniu 23 

kwietnia 2019 r.  

-  Sprawozdanie z Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Przyjęte przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwałą Nr III/22/2019 z dnia 12 kwietnia 

2019 r. 

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13338,uchwala-nr-iii-22-2019-rady-powiatu-w-nowym-

dworze-gdanskim-z-dnia-12-kwietnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-realizacji-

rocznego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-

podmiotami.pdf 

- Sprawozdanie Starosty Nowodworskiego z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. 

Przyjęte przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwałą Nr I/3/2019 z dnia 1 lutego 2019 

r. 

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13160,uchwala-nr-i-3-2019-rady-powiatu-w-nowym-

dworze-gdanskim-z-dnia-1-lutego-2019-r-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-starosty-

nowodworskiego-z-dzialalnosci-komisji-bezpieczenstwa-i-porzadku-w-2018-roku.pdf 

 

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13414,5-informacja-o-stanie-realizacji-zadan-oswiatowych-powiatu-nowodworskiego-w-roku-szkolnym-20172018-wraz-z-informacja-nt-dzialalnosci-powiatowych-je-pdf.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13414,5-informacja-o-stanie-realizacji-zadan-oswiatowych-powiatu-nowodworskiego-w-roku-szkolnym-20172018-wraz-z-informacja-nt-dzialalnosci-powiatowych-je-pdf.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13414,5-informacja-o-stanie-realizacji-zadan-oswiatowych-powiatu-nowodworskiego-w-roku-szkolnym-20172018-wraz-z-informacja-nt-dzialalnosci-powiatowych-je-pdf.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13276,uchwala-nr-22-2019-zarzadu-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-przedstawienia-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-powiatu-nowodworskiego-za-2018-rok.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13276,uchwala-nr-22-2019-zarzadu-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-przedstawienia-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-powiatu-nowodworskiego-za-2018-rok.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13276,uchwala-nr-22-2019-zarzadu-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-przedstawienia-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-powiatu-nowodworskiego-za-2018-rok.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13347,uchwala-nr-23-2019-zarzadu-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-przedstawienia-informacji-o-stanie-mienia-powiatu-nowodworskiego-na-dzien-31-12-2018-r.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13347,uchwala-nr-23-2019-zarzadu-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-przedstawienia-informacji-o-stanie-mienia-powiatu-nowodworskiego-na-dzien-31-12-2018-r.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13347,uchwala-nr-23-2019-zarzadu-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-26-marca-2019-r-w-sprawie-przedstawienia-informacji-o-stanie-mienia-powiatu-nowodworskiego-na-dzien-31-12-2018-r.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13338,uchwala-nr-iii-22-2019-rady-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-12-kwietnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-realizacji-rocznego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13338,uchwala-nr-iii-22-2019-rady-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-12-kwietnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-realizacji-rocznego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13338,uchwala-nr-iii-22-2019-rady-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-12-kwietnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-realizacji-rocznego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13338,uchwala-nr-iii-22-2019-rady-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-12-kwietnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-realizacji-rocznego-programu-wspolpracy-powiatu-nowodworskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-podmiotami.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13160,uchwala-nr-i-3-2019-rady-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-1-lutego-2019-r-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-starosty-nowodworskiego-z-dzialalnosci-komisji-bezpieczenstwa-i-porzadku-w-2018-roku.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13160,uchwala-nr-i-3-2019-rady-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-1-lutego-2019-r-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-starosty-nowodworskiego-z-dzialalnosci-komisji-bezpieczenstwa-i-porzadku-w-2018-roku.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13160,uchwala-nr-i-3-2019-rady-powiatu-w-nowym-dworze-gdanskim-z-dnia-1-lutego-2019-r-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-starosty-nowodworskiego-z-dzialalnosci-komisji-bezpieczenstwa-i-porzadku-w-2018-roku.pdf
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- Ocena zasobów pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego za 2018 rok. 

Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim         

w dniu 24 maja 2019 r. 

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13531,6-1-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-oceny-

zasobow-pomocy-spolecznej-powiatu-nowodworskiego-za-2018-rok-pdf.pdf 

- Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze 

Gdańskim za 2018 rok 

Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim          

w dniu 24 maja 2019 r. 

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13532,6-2-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-

sprawozdania-z-dzialalnosci-pcpr-w-nowym-dworze-gdanskim-za-2018-rok-oraz-sprawozdania-dps-

mors-w-stegnie-za-2018-rok-pdf.pdf 

- Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie za 2018 rok. 

Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim          

w dniu 24 maja 2019 r. 

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13532,6-2-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-

sprawozdania-z-dzialalnosci-pcpr-w-nowym-dworze-gdanskim-za-2018-rok-oraz-sprawozdania-dps-

mors-w-stegnie-za-2018-rok-pdf.pdf 

- Sprawozdania roczne z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze 

Gdańskim oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu 

Nowodworskiego za rok 2018. 

Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim          

w dniu 24 maja 2019 r. 

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13533,6-3-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-

sprawozdania-rocznego-z-dzialalnosci-komendanta-powiatowego-policji-pdf.pdf 

- Przyjęcie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej                              

w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Nowodworskim,                       

w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim          

w dniu 24 maja 2019 r. 

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13534,6-4-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-

informacji-komendanta-powiatowego-panstwowej-strazy-pozarnej-pdf.pdf 

- Przyjęcie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze 

Gdańskim o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nowodworskim za rok 2018. 

 

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13531,6-1-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-oceny-zasobow-pomocy-spolecznej-powiatu-nowodworskiego-za-2018-rok-pdf.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13531,6-1-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-oceny-zasobow-pomocy-spolecznej-powiatu-nowodworskiego-za-2018-rok-pdf.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13532,6-2-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-dzialalnosci-pcpr-w-nowym-dworze-gdanskim-za-2018-rok-oraz-sprawozdania-dps-mors-w-stegnie-za-2018-rok-pdf.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13532,6-2-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-dzialalnosci-pcpr-w-nowym-dworze-gdanskim-za-2018-rok-oraz-sprawozdania-dps-mors-w-stegnie-za-2018-rok-pdf.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13532,6-2-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-dzialalnosci-pcpr-w-nowym-dworze-gdanskim-za-2018-rok-oraz-sprawozdania-dps-mors-w-stegnie-za-2018-rok-pdf.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13532,6-2-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-dzialalnosci-pcpr-w-nowym-dworze-gdanskim-za-2018-rok-oraz-sprawozdania-dps-mors-w-stegnie-za-2018-rok-pdf.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13532,6-2-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-dzialalnosci-pcpr-w-nowym-dworze-gdanskim-za-2018-rok-oraz-sprawozdania-dps-mors-w-stegnie-za-2018-rok-pdf.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13532,6-2-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-z-dzialalnosci-pcpr-w-nowym-dworze-gdanskim-za-2018-rok-oraz-sprawozdania-dps-mors-w-stegnie-za-2018-rok-pdf.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13533,6-3-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-rocznego-z-dzialalnosci-komendanta-powiatowego-policji-pdf.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13533,6-3-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-sprawozdania-rocznego-z-dzialalnosci-komendanta-powiatowego-policji-pdf.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13534,6-4-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-informacji-komendanta-powiatowego-panstwowej-strazy-pozarnej-pdf.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13534,6-4-projekt-uchwaly-w-sprawie-przyjecia-informacji-komendanta-powiatowego-panstwowej-strazy-pozarnej-pdf.pdf
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Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim         

w dniu 24 maja 2019 r. 

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13535,6-5-projekt-uchwaly-w-sprawie-rozpatrzenia-

informacji-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-pdf.pdf 

- Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2018 r. 

Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim          

w miesiącu czerwcu 2019 r. 

- Sprawozdanie z realizacji Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2016-2026 oraz wynikających z niej programów. 

Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim         

w III kwartale 2019 r. 

- Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu nowodworskiego w roku szkolnym 

2018/2019 wraz z informacją nt. działalności powiatowych jednostek oświatowych. 

Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim          

w IV kwartale 2019 r. 

- Informacja nt. działalności Zarządu dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim               

za 2018 r. 

Dokument proponowany będzie do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim          

w IV kwartale 2019 r. 

 

 

 

 

 

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13535,6-5-projekt-uchwaly-w-sprawie-rozpatrzenia-informacji-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-pdf.pdf
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13535,6-5-projekt-uchwaly-w-sprawie-rozpatrzenia-informacji-panstwowego-powiatowego-inspektora-sanitarnego-pdf.pdf

