Protokół nr XLI/2010
z sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 stycznia 2010 roku.

Ad1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Zielonka otworzył obrady i
przywitał radnych, pracowników Starostwa Powiatowego, przedstawicieli
mediów oraz przybyłych gości.
Ad2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech
Zielonka stwierdził prawomocność posiedzenia.
W dniu 26 stycznia 2010 roku na sesji Rady Powiatu Sztumskiego
obecnych było 17 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr1 do Protokołu nr XLI/2010.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr2 do Protokołu nr XLI/2010.
Ad3. Przyjęcie porządku obrad.
Starosta Piotr Stec poprosił o wniesienie zmiany w porządku sesji, a
mianowicie: o wprowadzenie projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w
sprawie nabycia do Mienia Powiatu Sztumskiego nieruchomości położonej w
Mikołajkach Pomorskich, Gmina Mikołajki Pomorskie oznaczonej działką nr.
189/1 o pow. 0,2914 ha, z przeznaczeniem na budowę domu dziecka.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Zielonka zaproponował, aby
wniesioną przez Starostę zmianę umieścić w pkt. 9 jako podpunkt: „d”.
Pozostałe punkty następują w kolejności.
Obecny na sesji Pan Andrzej Parafiniuk poprosił, aby podjąć dyskusję na
temat boiska „Orlik” przy Zespole Szkół w Sztumie. Poinformował, że obecnie
nieczynne boisko jest powodem niezadowolenia młodzieży jak również klubów
sportowych.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poinformował Pana Parafiniuka,
że podjęcie dyskusji na ten temat możliwe będzie w pkt. 12 porządku pn.
„Sprawy różne”.
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Pan Parafiniuk odniósł się do informacji Przewodniczącego Rady.
Powiedział, że nie dysponuje tak długim czasem, aby czekać do końca obrad i
nieusatysfakcjonowany opuścił salę obrad.
Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Protokołu nr XXXIX/09 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Sztumskiego za 2009 rok
- referują Przewodniczący poszczególnych komisji.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Sztumskiego za 2009 rok – referuje
Wojciech Zielonka.
Zielonka
9. Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w Mikołajkach
Pomorskich. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działka nr 430/1,
stanowiącej własności Powiatu Sztumskiego – referuje Naczelnik Wydziału GK
Danuta Ossowska,
Ossowska
b) w sprawie zbycia w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej
własność Powiatu Sztumskiego, oznaczonej działkami nr 199/1 i 228/1, położonej w
obrębie Uśnice, gmina Sztum - referuje Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska,
Ossowska
c) w sprawie nabycia do mienia Powiatu Sztumskiego nieruchomości położonej w
Szropach, gmina Stary Targ oznaczonej działką nr 265/i o pow. 0,3266 h z
przeznaczeniem na budowę domu dziecka – referuje Naczelnik Wydziału GK
Danuta Ossowska.
d) w sprawie nabycia do Mienia Powiatu Sztumskiego nieruchomości położonej w
Mikołajkach Pomorskich, Gmina Mikołajki Pomorskie oznaczonej działką nr. 189/1 o
pow. 0,2914 ha, z przeznaczeniem na budowę domu dziecka – referuje Naczelnik
Wydziału GK Danuta Ossowska.
Ossowska
e) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Dr B. Hagera w Tarnowskich
Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51 – referuje Sekretarz Maria Król.
Król
f) w sprawie zmiany budżetu powiatu sztumskiego na 2010 rok – referuje Skarbnik
Lucyna Bednarska.
Bednarska
g) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2010 – referuje
Przewodnicząca Komisji Irena Szmiłyk
Szmiłyk.
h) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej i Bezrobocia, Bezpieczeństwa
Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2010 – referuje Przewodniczący Komisji
Sławomir Buzanowski.
Buzanowski
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i) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i Integracji Europejskiej,
Promocji Powiatu Rady powiatu na 2010 rok – referuje Przewodniczący Komisji
Tomasz Chętnik.
Chętnik
j) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok – referuje
Przewodniczący Komisji Adam Wąsik.
Wąsik
k) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2010 rok – referuje
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka.
Zielonka
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z
proponowaną zmianą.
Porządek posiedzenia wraz z proponowaną zmianą został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 3 do Protokołu XLI/2010

Ad4. Zatwierdzenie Protokołu nr XXXIX/09

z

sesji Rady Powiatu

Sztumskiego.
Radni do w/w protokołu uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie
zatwierdzenie Protokołu nr XXXIX/09 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
Protokół nr XXXIX/09 z sesji został zatwierdzony przez aklamację.
Ad5. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie
międzysesyjnym.
Starosta Piotr Stec przedstawił informację z działalności Zarządu w
okresie międzysesyjnym.
Ponadto poinformował, że wraz z Wicestarostą uczestniczył w noworocznym
spotkaniu organizacji kombatanckich, które odbyło się w sali Urzędu Miasta i
Gminy w Sztumie. Starosta wziął udział w prezentacji prac projektowych
zrealizowanych przez studentów Architektury Wnętrz pt. „Przestrzeń i Forma w
Mieście”, która odbyła się w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W
Starostwie odbyło się spotkanie z pracownikami PUP w Sztumie z/s w
Dzierzgoniu. Tematem spotkania było utworzenie Centrum Aktywności
Zawodowej. Wespół z Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym w
Dzierzgoniu Starosta uczestniczył w spotkaniu poświęconym możliwościom
korzystania ze środków przeznaczonych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
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Poza tym uczestniczył w konferencji poświęconej kierunkom zmian
zachodzących w kształceniu zawodowym oraz kształceniu uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej. Konferencja ta odbyła się w Sali Koncertowej Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. W Malborku odbyła się konferencja,
tematem której była gospodarka osadowo-ściekowa oraz biodegradacja
odpadów.
Starosta uczestniczył też w sesji Rady Gminnej w Mikołajkach Pomorskich, na
której podjęto uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania działki do mienia
Powiatu, a przeznaczonej pod budowę opiekuńczego domu dziecka. Stąd na
obecnej sesji Rady Powiatu wniesiony projekt uchwały w tej sprawie.
W Starostwie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność sportu
szkolnego w powiecie za rok 2009.
Z Powiatem Tczewskim podpisano porozumienie dotyczące realizacji projektu
pn. „Dokształcanie kadry samorządowej”. Podpisano również umowę na
dofinansowanie remontów w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych tj. w ZSZ w
Barlewiczkach oraz w ZS w Sztumie. Trwają przygotowania do utworzenia
Wczesnego Ośrodka Wsparcia Dzieci Niepełnosprawnych w Sztumie. Powiat
przygotowuje się do zawarcia porozumienia o współpracy z regionem Telavi w
Gruzji, oraz do zorganizowania forum oświatowego. Starosta poinformował, że
Powiat jest gotowy do zawarcia z Nadleśnictwem w Kwidzynie porozumienia
dotyczącego przyleśnego parkingu w Sztumie. W kosztach wywożenia
nieczystości z powyższego parkingu partycypowała będzie Powiślańska
Organizacja Turystyczna. W miejscu tym zostanie umieszczona tablica
informująca o ciekawych miejscach turystycznych oraz o zabytkach w Powiecie
Sztumskim.
Starosta przekazał radnym informację, że zadłużenie SP ZOZ w Likwidacji
w Sztumie na dzień 31.XII.2009 roku wyniosło kwotę 9. Milionów 716 tysięcy
złotych, czyli znacznie zmniejszyło się. Poinformował także o tym, że Powiat
otrzymał do wykonania prawomocny wyrok sądowy w sprawie zwrotu kosztów
związanych z opłatą za karty pojazdu. Starosta wyraził zaniepokojenie tym
faktem. Może to spowodować lawinę pozwów kierowanych do sądu w tej
sprawie.
Zdaniem Radnego Zbigniewa Zwolenkiewicza zwrotu powyższych
kosztów powinno dokonywać Ministerstwo Infrastruktury, a nie samorządy
powiatowe.
Starosta poinformował radnych, że sprawa ta będzie poruszana na
najbliższym Konwencie Starostów.
Głos zabrał obecny na sesji Burmistrz Gminy Dzierzgoń. Wyraził
zaniepokojenie przekazaną przez Starostę informacją dotyczącą usytuowania
dwóch mniejszych domów dziecka poza Gminą Dzierzgoń. Był przekonany, że
z ustaleń, jakie prowadził ze Starostą wynikało, iż jeden z tych domów
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wybudowany będzie w Dzierzgoniu. Burmistrz wyraził nadzieję, że przy
podejmowaniu przez Radę uchwał dotyczących tej sprawy, będzie mógł wyrazić
swoje stanowisko.
Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym stanowi
załącznik nr 4 do Protokołu nr XLI/2010.
Przewodniczący Wojciech Zielonka podziękował Staroście za
przedstawienie informacji z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Następnie poprosił radnych o zgłaszanie interpelacji i zapytań.
Ad6. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Ryszard Zdziebłowski poruszył sprawę przyjęć pacjentów
przez lekarza pulmonologa. Zwrócił uwagę na fakt, iż w/w specjalista
przyjmuje w Sztumie raz w tygodniu i tylko 15 pacjentów. Do końca marca br.
lista zarejestrowanych osób jest już zamknięta. Nadmienił, że ostatnio, liczba
zachorowań na płuca i inne choroby układu oddechowego zwiększyła się.
Zdaniem radnego i wielu mieszkańców Sztumu przyjmowanie pacjentów raz w
tygodniu jest niewystarczające. Poprosił Starostę o interwencję w tej sprawie.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz przekazał informację, że Sąd
Grodzki w Sztumie od stycznia br. już nie funkcjonuje. Pogłoski o likwidacji
Sądów Grodzkich sprawdziły się. Ze źródeł jakie radny posiada, wynika, iż
następną jednostką przeznaczoną do likwidacji będzie Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego. Wyraził pogląd, że Rada Powiatu Sztumskiego nie dość
skutecznie broni interesów społecznych. Rada winna wystąpić w tej sprawie do
Związku Powiatów Polskich.
Następną sprawą jaką poruszył radny to Forum Oświatowe. Zapytał,
kto zajmuje się przygotowaniem materiałów na to Forum.
Radny nawiązał także do godzin dyżurów w aptekach. Poinformował,
iż mieszkańcy wyrażają swoje niezadowolenie co do godzin ich pełnienia.
Mieszkańcy chcą, aby apteki zapewniły dyżury przez całą porę nocną.
Radnego interesowało również wsparcie finansowe Powiatu dla Komendy
Powiatowej Policji w Sztumie. Z informacji prasowych wynika bowiem, że
pomocy takiej dla Policji udzieliły gminy tj.: Gmina Stary Targ i Gmina
Mikołajki Pomorskie. Zapytał czy podobnego wsparcia udzielił Powiat.
Radny Józef Kania powiedział, że z przekazanej mu informacji przez
kierownika jednej ze sztumskich aptek wynika, iż to Starostwo Powiatowe nie
wyraziło zgody na całodobowe pełnienie dyżurów. Radny zwrócił także uwagę
na brak pełnienia dyżurów w przychodni lekarskiej. Zapytał co jest tego
powodem.
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Ad.7 Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu
Sztumskiego za 2009 rok.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poprosił Przewodniczących
Komisji Stałych o przedstawienie sprawozdań z działalności za 2009 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Wąsik
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2009 rok.

przedstawił

Radni do przedstawionego sprawozdanie uwag nie wnieśli.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr XLI/2010.
Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Irena Szmiłyk przedstawiła sprawozdanie z
działalności Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa za 2009 rok.
Radni do przedstawionego sprawozdanie uwag nie wnieśli.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do Protokołu nr XLI/2010.
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa
Publicznego i Zdrowia Sławomir Buzanowski przedstawił sprawozdanie z
Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia
Sławomir za 2009 rok.
Radni do przedstawionego sprawozdanie uwag nie wnieśli.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do Protokołu nr XLI/2010.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji
Europejskiej, Promocji Powiatu Tomasz Chętnik przedstawił sprawozdanie z
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji
Powiatu za 2009 rok.
Radni do przedstawionego sprawozdanie uwag nie wnieśli.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr XLI/2010.
Ad.8 Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu Sztumskiego za 2009 rok.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka przedstawił sprawozdanie z
działalności Rady Powiatu Sztumskiego za 2009 rok.
Radni do przedstawionego sprawozdanie uwag nie wnieśli.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr XLI/2010.
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Ad.9 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w
Mikołajkach Pomorskich, oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków jako działka nr 430/1, stanowiącej własność Powiatu
Sztumskiego.
Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska przedstawiła i omówiła
projekt powyższej uchwały.
Radni do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLI/261/2010 w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej, położonej w
Mikołajkach Pomorskich. oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działka
nr 430/1, stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 10 do Protokołu nr XLI/10.
b) w sprawie zbycia w formie przetargu nieograniczonego
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego,
oznaczonej działkami nr 199/1 i 228/1, położonej w obrębie Uśnice,
gmina Sztum.

Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska przedstawiła i omówiła
projekt powyższej uchwały.
Starosta Piotr Stec wyjaśnił, że sprzedaż działki związana jest z
poszerzeniem działalności SOSW w Uśnicach. Chodzi o utworzenie Wczesnego
Ośrodka Wspomagania Dzieci Niepełnosprawnych w wieku od 0 do 7 lat.
Środki uzyskane ze sprzedaży działki mają umożliwić adaptację pomieszczeń na
tą działalność w budynku szpitalnym w Sztumie, którym zarządza obecnie
Likwidator SP ZOZ. SOSW w Uśnicach wystąpił także o dofinansowanie w/w
projektu do PFRON w Gdańsku.
Radnego Romana Kulpę interesował stan techniczny nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży.
Starosta wyjaśnił, że chodzi o budynek mieszkalny wraz z zabudowaniem
gospodarczym, który z uwagi na stan techniczny nie nadaje się do używalności.
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Radni do przedstawionego projektu uchwały uwag więcej nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLI/262/2010 w sprawie zbycia w formie przetargu nieograniczonego
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego, oznaczonej
działkami nr 199/1 i 228/1, położonej w obrębie Uśnice, gmina Sztum.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 11 do Protokołu nr XLI/10.
c) w sprawie nabycia do mienia Powiatu Sztumskiego nieruchomości
położonej w Szropach, gmina Stary Targ oznaczonej działką nr 265
i o pow. 0,3266 h z przeznaczeniem na budowę domu dziecka.

Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska przedstawiła i omówiła
projekt powyższej uchwały.
Radny Roman Kulpa wyraził zdziwienie przedstawionym projektem
uchwały. Z wcześniejszych informacji wiadomo było, że jeden z domów
dziecka miał powstać w Dzierzgoniu. Budowanie go na tzw. „głębokiej wsi”
było dla radnego niezrozumiałe. Usytuowanie drugiego domu dziecka w
Mikołajkach Pomorskich według radnego jest do przyjęcia. Mikołajki to
miejscowość, zurbanizowana, z dostępem do szkoły, lekarza, do instytucji
publicznych. Najbardziej odpowiednim miejscem na usytuowanie takich
domów, są miasta, takie jak Sztum i Dzierzgoń.
Radny Ryszard Mojecki zwrócił uwagę przedmówcy, że w miejscowości
Szropy również znajduje się szkoła, ośrodek zdrowia oraz jest bardzo dobra
komunikacja ze Sztumem i Malborkiem.
Starosta Piotr Stec odniósł się do wypowiedzi radnego Kulpy. Wyraził
pogląd, że skoro w Szropach żyją ludzie, a w tym i dzieci, którzy doskonale
funkcjonują, to nie jest to tzw. „głęboka wieś”. Atutem usytuowania domu
dziecka w wymienionej wyżej miejscowości jest nieodpłatne przekazanie działki
przez Gminę do mienia Powiatu. Starosta przypomniał, iż pierwotny zamysł był
taki, aby z planowanej budowy dwóch domów dziecka jeden zrealizować w
Dzierzgoniu. Z taką też propozycją zwrócono się na piśmie do Burmistrza
Gminy Dzierzgoń. Do dnia dzisiejszego Powiat odpowiedzi w tej sprawie nie
otrzymał. Wpłynęło natomiast pismo od Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Dzierzgoniu, w którym to Przewodniczący w imieniu Rady zwraca się z prośbą
o nieodpłatne przekazanie budynku obecnego Domu Dziecka do mienia Gminy
Dzierzgoń. Przypomniał, że między innymi ze środków uzyskanych ze
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sprzedaży nieruchomości, w której obecnie znajduje się Dom Dziecka „Młodych
Orląt” sfinalizowane będą dwa mniejsze domy dziecka w powiecie.
Zwrócił uwagę na fakt, iż Wojewoda Pomorski wydał warunkowe zezwolenie
na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej o nazwie
Dom Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu. W związku z tym placówka
opracowała program naprawczy przyjęty uchwałą Rady Powiatu, w którym to
przedstawiła sposób jego zrealizowania do końca 2010 roku. Przypomniał, iż w
programie tym ujęto budowę dwóch mniejszych domów dziecka. Jeżeli do
końca br. Powiat powyższego planu nie zrealizuje, to obecna placówka w
Dzierzgoniu będzie zamknięta, a jej wychowankowie umieszczeni będą w
placówkach sąsiednich powiatów, natomiast zatrudnieni w niej pracownicy
pozostaną bez pracy.
Radny Janusz Grzonka poinformował, że przekazana działka w Szropach
umiejscowiona jest obok szkoły i blisko przystanku autobusowego. Zdaniem
radnego wybudowanie domu dziecka w centrum dość dużej wsi jest
korzystniejsze aniżeli wybudowanie go na obrzeżach miasta.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz nawiązał do koncepcji, którą Starosta
przedstawił na obecnej sesji. Nie była ona przedłożona wcześniej radnym.
Zdaniem radnego, decyzji w tej sprawie nie powinien podejmować tylko Zarząd.
Radny uważał, że usytuowanie powyższych domów dziecka powinno być w
miastach, czyli w Dzierzgoniu i w Sztumie. Radny zapytał Starostę, czy złożono
do Gminy Dzierzgoń pisemny wniosek przekazanie działki pod budowę domu
dziecka.
Starosta udzielił odpowiedzi twierdzącej. Gmina Dzierzgoń była pierwszą z
gmin, z którą rozpoczęto rozmowy na ten temat. Do chwili obecnej Gmina nie
podjęła żadnej decyzji w kwestii przekazania działki. Decyzje w tej mierze
podjęły Gminy: w Starym Targu i Mikołajkach Pomorskich. W obu tych
przypadkach podjęto uchwały o nieodpłatnym przekazaniu działek do mienia
Powiatu.
Burmistrz Gminy Dzierzgoń Kazimierz Szewczun wyraził niezadowolenie
z tak postawionej przez Starostę sprawy. Uważał, iż umowa ustna także
zobowiązuje strony.
Starosta Piotr Stec zauważył, że w ślad za porozumieniem ustnym powinna
być podjęta uchwała, na podstawie której można byłoby dokonywać
szczegółowych uzgodnień.
Burmistrz Kazimierz Szewczun zadeklarował radnym powiatu nieodpłatne
przekazanie działki pod budowę domu dziecka w Dzierzgoniu. Mając na
uwadze dotychczasową współpracę obu samorządów poprosił Radę o przyjęcie
jego propozycji.
Radny Sławomir Buzanowski był zdania, iż ze względu na złożoną przez
Burmistrza Gminy Dzierzgoń deklarację należy wniosek ten wziąć pod uwagę.
Zasugerował aby w tej sprawie zwołać nadzwyczajną sesję.
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Radny Mariusz Żółtowski był podobnego zdania, jak jego przedmówca.
Nadmienił, że do tematu można wrócić w momencie, gdy Rada Miejska w
Dzierzgoniu podejmie w przedmiotowej sprawie uchwałę. Radny dodał, że
podjęcie uchwał co do przekazanych działek przez Gminę Stary Targ i Gminę
Mikołajki nie przesądza o ich wykorzystaniu na wskazany cel.
Zdaniem Radnego Jerzego Wesołowskiego podjęcie omawianych uchwał
uruchomi proces czynności związanych z budową domów dziecka. Zważywszy
na fakt, że życie wychowanków domów dziecka i tak jest już „zubożałe”, to
winno się im to zrekompensować szerszym dostępem do wszelkiego rodzaju
instytucji publicznych, a także ośrodków kulturalnych. Radny opowiedział się
za budową tych placówek w miejscowościach będących miastami.
Radny Adam Wąsik zapytał, czy działania związane z rozpoczęciem
procedur związanych z opracowaniem dokumentacji i ogłoszeniem przetargu na
powyższą inwestycję można wstrzymać do chwili podjęcia przez Radę Miejską
w Dzierzgoniu uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania działki pod w/w
inwestycję. Radny zawnioskował również przerwę w obradach.
Sekretarz Maria Król wyjaśniła, że procedura ta jest dość długa. Im
szybciej się ją rozpocznie tym większe szanse, że Powiat wdroży w terminie
standardy zgodnie z przedstawionym Wojewodzie programem naprawczym
Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu. Aby zlikwidować obecną
placówkę w Dzierzgoniu należy wskazać prawo do dysponowania własnym
gruntem przeznaczonym pod przedmiotową inwestycję, a także źródła
finansowania budowy dwóch mniejszych placówek. Istnieje też szansa na
dofinansowania tej inwestycji w 50% z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej. Okres oczekiwania na decyzję o dofinansowaniu może wynieść ok.
3 miesięcy. Trzeba też opracować dokumentację techniczną i ogłosić przetarg na
wykonanie robót. Sekretarz poinformowała, że okres rozpoczęcia inwestycji
nastąpi zapewne dopiero w okresie letnim.
Radny Tomasz Chętnik poprosił radcę prawnego Stanisława Ziętek o
przedstawienie skutków prawnych w przypadku podjęcia na obecnej sesji
uchwał w sprawie jak wyżej.
Radca prawny Stanisław Ziętek wyjaśnił, iż podjęcie przedmiotowych
uchwał nie spowoduje żadnych skutków. Od podjęcia w/w uchwał do chwili
realizacji inwestycji jest termin, w którym podjęte decyzje można zmienić.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz zauważył, że z wcześniejszych
wypowiedzi Starosty wynikało, iż bez względu na to czy Powiat dofinansowanie
otrzyma, czy też nie, inwestycja ta będzie zrealizowana.
Burmistrz Kazimierz Szewczun poinformował, że najpóźniej do 29
stycznia 2010 roku dostarczy podjętą przez Radę Miejską w Dzierzgoniu
uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Powiatu działki pod budowę
jednego z domów dziecka.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.
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Przerwa 1600 - 1610

Przewodniczący wznowił obrady.
Radny Ryszard Zdziebłowski złożył wniosek, ażeby wycofać projekty
uchwał sprawie działek pod budowę domów dziecka, a w momencie
przekazania przez Gminę Dzierzgoń dla Powiatu działki zwołać sesję
nadzwyczajną.
Starosta Piotr Stec złożył wniosek, aby projekt uchwały w sprawie nabycia
do mienia Powiatu Sztumskiego nieruchomości położonej w Szropach, gmina
Stary Targ oznaczonej działką nr 265 i o pow. 0,3266 h z przeznaczeniem na
budowę domu dziecka poddać głosowaniu.
Radni do przedstawionego projektu uchwały więcej uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu 10 głosami „za” i 6 „wstrzymującymi
się” podjęła uchwałę nr XLI/263/2010w sprawie nabycia do mienia Powiatu
Sztumskiego nieruchomości położonej w Szropach, gmina Stary Targ oznaczonej
działką nr 265 i o pow. 0,3266 h z przeznaczeniem na budowę domu dziecka
Treść uchwały stanowi załącznik nr 12 do Protokółu nr XLI/10
d) w sprawie nabycia do Mienia Powiatu Sztumskiego nieruchomości
położonej w Mikołajkach Pomorskich, Gmina Mikołajki Pomorskie
oznaczonej działką nr. 189/1 o pow. 0,2914 ha, z przeznaczeniem na
budowę domu dziecka.
Mając na uwadze dotychczasową współpracę z Gminą Dzierzgoń oraz
jasną deklarację złożoną przez Burmistrza tejże Gminy co do nieodpłatnego
przekazania działki pod budowę domu dziecka, Starosta Piotr Stec złożył
wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu przedmiotowej uchwały.
Zwołanie nadzwyczajnej sesji w tej sprawie Starosta zasugerował na dzień
29 stycznia 2010 roku.
Radny Jerzy Wesołowski podziękował Staroście za wypracowany
kompromis i słuszne rozwiązanie sprawy.
Radni więcej uwag nie wnieśli i jednogłośnie podjęli decyzję o wycofaniu
projektu powyższej uchwały .
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Treść projektu uchwały stanowi załącznik nr 13 do Protokółu nr XLI/10
e) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w
Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego
Szpitala Powiatowego im. Dr B. Hagera w Tarnowskich Górach
przy ulicy Pyskowickiej 47-51.
Sekretarz Maria Król przedstawiła i omówiła projekt powyższej uchwały.
Radni do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLI/264/2010 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w
Tarnowskich Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Dr B.
Hagera w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51.
.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 14 do Protokółu nr XLI/10
f) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2010 rok.
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały.
Radni do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLI/265/2010w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2010 rok.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 15 do Protokółu nr XLI/10
g) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej,
Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok
2010.
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Przewodniczący Komisji Irena Szmiłyk przestawiła projekt powyższej
uchwały.

Radni do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLI/266/2010w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej,
Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2010.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 16 do Protokółu nr XLI/10
h) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej i Bezrobocia,
Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2010.
Przewodniczący Komisji Sławomir Buzanowski przedstawił projekt
powyższej uchwały.
Radni do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLI/267/2010w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społecznej i Bezrobocia,
Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2010.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 17 do Protokółu nr XLI/10
i) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i
Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na 2010
rok.
Przewodniczący Komisji Tomasz Chętnik przedstawił projekt powyższej
uchwały.
Radni do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
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W obecności 17 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLI/268/2010w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Sportu i
Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok 2010.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 18 do Protokółu nr XLI/10

j) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
na 2010 rok
Przewodniczący Komisji Adam Wąsik przedstawił projekt powyższej
uchwały.
Radni do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLI/269/2010w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu na rok 2010.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 19 do Protokółu nr XLI/10
k) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na
2010 rok.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka przedstawił projekt powyższej
uchwały.
Radni do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLI/270/2010w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na
rok 2010.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 20 do Protokółu nr XLI/10

Ad.11 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
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Na zapytanie radnego Zdziebłowskiego w sprawie dotyczącej
częstotliwości przyjęć lekarza chorób płucnych w Sztumie Starosta Piotr Stec
poinformował, iż uwagi radnego Zdziebłowskiego może jedynie przekazać
odpowiednim jednostkom.
Odnośnie likwidacji Sądu Grodzkiego w Sztumie Starosta przypomniał, że Rada
Powiatu występowała z Rezolucją w tej sprawie do władz rządowych już
dwukrotnie.
Zdaniem Starosty mamy do czynienia z procesem reorganizacji w sądownictwie
w całym kraju, na który Powiat nie ma wpływu.
Na zapytanie radnego Zwolenkiewicza dotyczącego Forum Oświatowego
Starosta udzielił odpowiedzi, iż przewidywany termin jego zorganizowania to
marzec bieżącego roku. Dodał, że do przygotowania Forum powołano zespół
składający się z pracowników Wydziału EK, a także z członków Komisji
Edukacji, Sportu i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu. Do udziału w
Forum Oświatowym zaproszeni będą przedstawiciele z różnych dziedzin
oświaty. Zwołanie Forum będzie miało na celu wypracowanie metod, które
pozwolą w osiągnięciu wyższych wyników nauczania w szkolnictwie,
począwszy od podstawowego poprzez gimnazjalne aż do ponadgimnazjalnego.
Gdy chodzi o pełnienia dyżurów aptek w Powiecie Sztumskim, Starosta był
zdania, że wypracowane z przedstawicielami aptek porozumienie pozwoliło na
pełnienie ich do godziny 2400. Gdyby Zarząd nie wynegocjował takiego
porozumienia, to mogłoby się okazać, że od 1 stycznia br. apteki byłyby czynne
tylko do godziny 1800. Pełnienie dyżurów w aptekach staje się problemem w
wielu samorządach. Starosta poinformował, iż podmiot dzierżawiący sztumski
szpital może otworzyć całodobową aptekę, dzięki czemu problem z pełnieniem
dyżurów będzie rozwiązany.
Radny Zwolenkiewicz był zdania, że jeżeli ustawa nakłada na Radę
Powiatu obowiązek ustanowienia powyższych dyżurów, to zgodnie z podjętą
uchwałą taki obowiązek powinien być przez apteki przestrzegany.
Radny Mariusz Żółtowski przypomniał, że to właśnie Rada podjęła
uchwałę w sprawie pełnienia dyżurów w aptekach do godziny 2400. Dyskusja w
przedmiotowej sprawie była wielokrotnie poruszana dzięki czemu osiągnięto
jakiś konsensus. Dodał, iż zgodnie z ustawą- Prawo farmaceutyczne- dostępność
do środków medycznych w aptekach powinna być w niedziele, święta i w dni
wolne od pracy, oraz w porze nocnej. Radny zauważył, że pora nocna występuje
między godziną 2200 a 600 rano. Jeżeli apteki pełnią dyżury do godziny 2400, to
zdaniem radnego warunek ten jest zachowany, przez co przesłanka w ustawie
jest spełniona.
W sprawie interpelacji radnego Kani, dotyczącej rzekomego braku dostępu
do lekarza w porze nocnej, Starosta wyjaśnił, iż w porze nocnej czynny jest
szpital oraz całodobowa przychodnia.
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Ad. 12 Wnioski i oświadczenia radnych.
Nie wniesiono.
Ad11. Sprawy różne.
Sekretarz Maria Król poruszyła sprawę skargi wniesionej przez panią
Wysocką Irenę- pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie, - a
dotyczącej nieprzyznania jej przez Dyrektora nagrody uznaniowej. Zdaniem
Sekretarz, organem do którego pani Wysocka winna złożyć skargę jest właściwy
sąd pracy. Wynika to wprost z Kodeksu Pracy.
W związku z tym przygotowała stosowną odpowiedź na złożoną skargę i
poprosiła Radę o zaakceptowanie jej treści.
Według radnego Zbigniewa Zwolenkiewicza wzorem lat ubiegłych Rada
powinna podjąć uchwałę o oddaleniu tej skargi.
Radny Tomasz Chętnik był podobnego zdania jak jego przedmówca.
Sekretarz Maria Król poinformowała, iż zgodnie z wolą radnych na
następną sesję przygotuje taką uchwałę.
Starosta Piotr Stec nawiązał do wystąpienia pana Parafiniuka. Wyjaśnił, że
jeśli warunki atmosferyczne ulegną poprawie, to boisko „Orlik” będzie otwarte.
Zwrócił uwagę na fakt, że inwestycja ta była zbyt kosztowna, ażeby w jeden
sezon zimowy uległa zniszczeniu. Dodał, że dotychczas 1112 osób skorzystało z
boiska.
Następna sprawa, jaką poruszył Starosta, dotyczyła Izby Wytrzeźwień.
Poinformował, że Gmina Sztum nie podpisała z Powiatem porozumienia w
sprawie przewozu osób nietrzeźwych do wspomnianej Izby.
Nawiązał również do utworzenia Centrum Aktywności Zawodowej.
Starosta poinformował, iż Powiatowy Urząd Pracy otrzymał odpowiednie środki
finansowe na utworzenie CAZ oraz na utworzenie 16 dodatkowych stanowisk
pracy do obsługi petentów. Dodał, że lokalizacja CAZ będzie tematem na
następnej sesji.
Burmistrz Gminy Dzierzgoń Kazimierz Szewczun złożył wniosek, aby
tematem następnej sesji była także sprawa dotycząca przekazania Gminie
budynku „Domu Dziecka” Młodych Orląt w Dzierzgoniu.
Odniósł się również do lokalizacji Centrum Aktywności Zawodowej przy
PUP w Dzierzgoniu. Przypomniał radnym, że podczas tworzenia się Powiatu
Sztumskiego, zawarto koalicyjną umowę o utworzeniu PUP w Dzierzgoniu. Na
podstawie tego porozumienia Rada Miejska w Dzierzgoniu podjęła uchwałę o
przystąpieniu do Powiatu Sztumskiego.
Radny Ryszard Mojecki zauważył, że od utworzenia Powiatu minęło 8 lat.
W ciągu tego okresu wiele się zmieniło. Wzrosło bezrobocie. W Gminie Sztum
na obecną chwilę zanotowano ok. 2.500 tysiąca bezrobotnych, natomiast w
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Gminie Dzierzgoń 800 bezrobotnych. Zdaniem radnego powoływanie się na
układy sprzed wielu lat jest nieuzasadnione. Zapytał Burmistrza, jaki interes z
tego układu ma Gmina Stary Targ, której mieszkańcy, z uwagi na brak
połączenia komunikacyjnego nie mają możliwości dojazdu do Dzierzgonia.
Burmistrz Gminy Dzierzgoń Kazimierz Szewczun podtrzymywał
stanowisko, iż porozumienie zobowiązuje.
Rada Powiatu postanowiła zwołać nadzwyczajną sesję na dzień 29 stycznia
2010 roku.

Ad.16 Zakończenie obrad
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Zielonka zamknął obrady, wypowiadając formułę:
„Zamykam obrady XLI/10 sesji Rady Powiatu Sztumskiego.”

Czas trwania sesji: od godz. 1500 do godz. 1745
Protokołowała:
Elżbieta Kufeldt (-) podpis nieczytelny

Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Zielonka (-) podpis nieczytelny

Zapoznałam/em się z treścią Protokołu nr XLI/10:
Buzanowski Sławomir - ………………………
Chętnik Tomasz - ……………………………..
Domańska Elżbieta - ………………………….
Grzonka Janusz - ……………………………...
Kania Józef - ………………………………….
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Kulpa Roman - ………………………………..
Mojecki Ryszard - …………………………….
Smoliński Zygmunt - ………………………….
Stec Piotr - …………………………………….
Szewczun Jolanta - …………………………....
Szmiłyk Irena - ………………………………..
Wąsik Adam - ………………………………....
Wesołowski Jerzy - …………………………....
Zwolenkiewicz Zbigniew - ……………………
Zdziebłowski Ryszard - ……………………….
Żółtowski Mariusz - …………………………...

18

