Protokół nr XLII/2010
z sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 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 29 stycznia 2010 roku na sesji Rady Powiatu Sztumskiego
obecnych było 17 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr1 do Protokołu nr XLII/2010.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr2 do Protokołu nr XLII/2010
Ad3. Przyjęcie porządku obrad.
Starosta Piotr Stec poprosił o wniesienie zmian w porządku sesji, a
mianowicie: o ujęcie projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie
akceptacji treści odpowiedzi na skargę, a także Rezolucji w sprawie utworzenia
Roków sądowych w Sztumie po ostatniej reformie w sądownictwie.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka zaproponował, aby wniesione
przez Starostę zmiany umieścić w pkt. 5 jako ppkt. „d” i ppkt. „e”. Pozostałe
punktu następują w kolejności.
Porządek sesji przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
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6.
7.
8.
9.

a) w sprawie nabycia do mienia Powiatu Sztumskiego nieruchomości
oznaczonej w ewidencji działką nr 479/23 o pow. 0,4250 ha, położonej w
obrębie I miasta Dzierzgoń z przeznaczeniem na wybudowanie domu
dziecka – referuje Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska,
Ossowska
b) w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.
„Program wyrównywania różnic między regionami II” w 2010 roku –
referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska.
Łęgowska
c) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego „Uwierz w
siebie” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania
7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz budżetu Powiatu Sztumskiego – referuje
Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska.
Łęgowska
d) w sprawie akceptacji treści odpowiedzi na skargę – referuje Sekretarz Maria
Król.
Król
e) Rezolucja Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie utworzenia Roków
sądowych w Sztumie po ostatniej reformie w sądownictwie – referuje
Starosta Piotr Stec.
Stec
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wnioski i oświadczenia radnych.
Sprawy różne.
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 XLII/2010

Ad6. Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Jolanta Szewczun poprosiła o przedstawienie sytuacji
Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu, w tym decyzji w sprawie
utworzenia Centrum Aktywności Zawodowej.
Radny Ryszard Zdziebłowski nawiązał do zamieszczonej w
Dzienniku Bałtyckim wkładki informującej o osiągnięciach Powiatu
Sztumskiego. Zapytał, czy Powiat stać na taką reklamę.
Radny Ryszard Mojecki poprosił Starostę o dalsze informacje
dotyczące przewoźnika osób zamierzającego obsługiwać wejść na linię
Dzierzgoń – Stary Targ- Sztum.
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Ad.7 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie nabycia do mienia Powiatu Sztumskiego nieruchomości
oznaczonej w ewidencji działką nr 479/23 o pow. 0,4250 ha,
położonej w obrębie I miasta Dzierzgoń z przeznaczeniem na
wybudowanie domu dziecka.
Starosta Piotr Stec przedstawił i omówił projekt powyższej uchwały.
Radny Sławomir Buzanowski korzystając z obecności na sesji Burmistrza
Gminy Dzierzgoń Kazimierza Szewczuna nawiązał do złożonej przez niego
deklaracji, w której pan Burmistrz zapewniał, że działka, o której mowa będzie
posiadała przyłącza do mediów. Mapa, którą przedstawiono radnym wskazuje,
iż takich przyłączy działka nie posiada, brak jest również drogi dojazdowej do
drogi publicznej. Poprosił pana Burmistrza o wyjaśnienie tej kwestii.
Burmistrz Kazimierz Szewczun przyznał, że na samej działce brak jest
tych przyłączy, ale są one na działkach sąsiadujących.
Starosta Piotr Stec zauważył, iż brak jest także kanalizacji.
Radny Mariusz Żółtowski przypomniał, że jednym z elementów
uzasadnienia budowy domu dziecka w Dzierzgoniu był fakt posiadania
uzbrojonej działki przez Gminę. Budowa drogi dojazdowej oraz kanalizacji jak
również przyłączy do mediów zdecydowanie podwyższy koszt omawianej
inwestycji. Radny wyraził wątpliwości co do podjęcia uchwały w
przedmiotowej sprawie.
Burmistrz Kazimierz Szewczun przyznał, że na samej działce brak jest
tych przyłączy, ale zapewnił, ze znajdują się one na działkach sąsiadujących.
Dodał, iż Gmina Dzierzgoń przygotowuje inwestycję, która pozwoli na
skanalizowanie Dzierzgonia, a tym samym omawianej działki. Jedyną
dodatkową inwestycją jaką musiałby ponieść Powiat byłaby budowa odcinka
drogi na długości ok. 15 metrów.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka wyjaśnił, że działka uzbrojona
to przestrzeń wyznaczona granicą geodezyjną, na której ma być usytuowany
obiekt budowlany. Zatem uzbrojenie polega na możliwości dostępu do mediów.
Natomiast przyłącza określa się w momencie, kiedy istnieje projekt budowlany,
a przebieg mediów stwarza możliwość podłączenia się do nich.
Naczelnik Wydziału AB Wojciech Babalski poinformował, że notariusz
nie podpisze umowy notarialnej, jeżeli do działki tej nie będzie drogi
dojazdowej. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy będzie zatem odmowne.
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Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka nadmienił, że w takim
przypadku przeniesienie własności jakiejkolwiek działki przez notariusza, czy to
pod budowę, czy działki rolnej z jednego właściciela na drugiego po podziałach
geodezyjnych wymaga, ażeby wyodrębniona działka miała albo bezpośredni
dostęp do drogi publicznej, albo ustanowioną służebność do tejże drogi.
Przewodniczący zaproponował, aby przystąpić jak najprędzej do załatwiania
prawnych formalności związanych z dostępem do drogi publicznej. Zauważył,
iż w uchwale podjętej przez Radę Miejską w Dzierzgoniu jest zapis, iż działkę tę
przeznacza się pod budowę rodzinnego domu dziecka. Ponieważ nie będzie to
budowa rodzinnego domu dziecka, a konkretnie domu dziecka, Przewodniczący
zapytał, czy zapis w uchwale ten jest prawidłowy.
Zdaniem Radnego Mariusza Żółtowskiego uchwała podjęta przez Radę
Miejską w Dzierzgoniu określa cel, na jaki działka ta ma być przeznaczona.
Zapytał, czy już przy podpisaniu umowy notarialnej będzie prawidłowy zapis,
że przedmiotową działkę przeznacza się pod budowę domu dziecka.
Radny Roman Kulpa uważał, że intencje Rady Miejskiej w Dzierzgoniu są
oczywiste.
Burmistrz Kazimierz Szewczun poinformował, że uchwała zostanie przez
radnych skorygowana. Wyraz „rodzinny” zostanie wykreślony.
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 16 głosami i 1 wstrzymującym się
podjęła uchwałę nr XLII/271/2010 w sprawie nabycia do mienia Powiatu
Sztumskiego nieruchomości oznaczonej w ewidencji działką nr 479/23 o pow.
0,4250 ha, położonej w obrębie I miasta Dzierzgoń z przeznaczeniem na
wybudowanie domu dziecka.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do Protokołu nr XLII/10.
b) w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji
programu
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między
regionami II” w 2010 roku.

Pracownik PCPR Marta Głowacka przedstawiła i omówiła projekt
powyższej uchwały.
Radni do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli.
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Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLI/272/2010 w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji
programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.
„Program wyrównywania różnic między regionami II” w 2010 roku.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr XLII/10.
c) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego
„Uwierz w siebie” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji
Społecznej Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu
operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz budżetu Powiatu Sztumskiego.

Pracownik PCPR Marta Głowacka 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/273/2010 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego
„Uwierz w siebie” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej
Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
budżetu Powiatu Sztumskiego.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 6 do Protokółu nr XLII/10
d) w sprawie akceptacji treści odpowiedzi na skargę.
Sekretarz Maria Król przedstawiła i omówiła projekt powyższej uchwały.
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Radni do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli
W obecności 17 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLI/274/2010 w sprawie akceptacji treści odpowiedzi na skargę.
Treść projektu uchwały stanowi załącznik nr 7 do Protokółu nr XLII/10

e) Rezolucja Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie utworzenia Roków
sądowych w Sztumie po ostatniej reformie w sądownictwie.
Starosta Piotr Stec przedstawił projekt powyższej Rezolucji.
Zdaniem radnego Ryszarda Zdziebłowskiego podobnej treści rezolucja
winna być wniesiona przed podjęciem przez rząd decyzją o likwidacji Sądu
Grodzkiego w Sztumie.
Starosta przypomniał, że swego czasu Rada Powiatu w tej sprawie podjęła
uchwałę, którą osobiście z Wicestarostą i Przewodniczącym Rady Powiatu
Sztumskiego przedstawili w Ministerstwie Sprawiedliwości, Premierowi Rządu
a także innym prominentom państwowym.
Przewodniczący Rady dodał, że oprócz ustnego wówczas zapewnienia
przez Premiera, Powiat otrzymał pisemną odpowiedź, iż w sprawie tej żadnych
decyzji nie podjęto. Wysłanie Rezolucji o proponowanej treści Przewodniczący
uważał za jak najbardziej uzasadnione.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz wyraził swoją opinię w tej sprawie. Był
zwolennikiem Rezolucji o krótkiej i zwięzłej treści. Według radnego krótka i
zwięzła treść ma szansę na jej odczytanie. Treść przedstawionej Rezolucji
uważał za zbyt rozległą. Radny dodał, że Rezolucję powinien otrzymać także
Poseł Jerzy Kozdroń.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka przypomniał, że poprzednią
Rezolucję Poseł Jerzy Kozdroń także otrzymał. Zdaniem Przewodniczącego
treść przedstawionej Rezolucji jest prawidłowa.
Radny Sławomir Buzanowski był podobnego zdania. Radny zasugerował,
aby SLD także wyraziło stanowisko w tej sprawie.
Radny Jerzy Wesołowski zaproponował, aby treść początku Rezolucji była
ujęta w następujący sposób: „Rada Powiatu Sztumskiego w imieniu własnym a
nade wszystko w imieniu mieszkańców powiatu, w oparciu o paragraf… Statutu
..., wyraża stanowisko w sprawie…”. Zdaniem radnego taki wstęp jest bardziej
przejrzysty i nie zaczyna się od wymieniania podstaw prawnych.
Radny Mariusz Żółtowski zasugerował, aby w zdaniu: „ Podkreślenia
wymaga fakt, że Powiat Sztumski ma charakter rolniczo-przemysłowy i
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zamieszkuje go znaczna część ludności z terenów popegeerowskich, których nie
stać na dodatkowe koszty związane z dojazdami do Sądu w Kwidzynie „zamiast kropki postawić przecinek i dodać wyraz „stąd” itd.
Przewodniczący Rady poprosił panią Sekretarz o odczytanie Rezolucji z
naniesionymi przez radnych poprawkami.
Sekretarz Maria Król odczytała Rezolucje wraz z propozycjami zmian jej
w treści.
Radni więcej uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie
powyższej Rezolucji.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła Rezolucję w
sprawie utworzenia Roków sądowych w Sztumie po ostatniej reformie w
sądownictwie .
Treść Rezolucji stanowi załącznik nr 8 do Protokółu nr XLII/10
Ad.11 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W sprawie zapytania zgłoszonego przez radną Jolantę Szewczun
dotyczącego utworzenia CAZ, Starosta Piotr Stec wyjaśnił, że z rozmów
przeprowadzonych przez dyrektor PUP w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej wynika, iż CAZ może być utworzony w dwóch punktach tj: w
Sztumie oraz w Dzierzgoniu ( w Dzierzgoniu byłby punktem informacyjnym).
W ten sposób bezrobotni zarejestrowani w Sztumie i w Dzierzgoniu będą mieli
bezpośredni dostęp do tej jednostki organizacyjnej.
Radna Jolanta Szewczun zapytała, czy w ślad za rozmowami w
Ministerstwie dotyczącymi możliwości utworzenia CAZ w dwóch miejscach,
Powiat otrzyma potwierdzenie na piśmie.
Dyrektor PUP w Dzierzgoniu Zofia Zienkiewicz-Zima odpowiedziała, że
wystosuje do Ministerstwa odpowiednie pismo. Dodała, że CAZ jest integralną
częścią PUP i generalnie nic nie ulegnie zmianie. Zostaną utworzone dwa
stanowiska zawodowe, a mianowicie: stanowisko dla kierownika CAZ oraz
stanowisko dla kierownika rynku pracy. Pracownicy zajmujący się ewidencją i
świadczeniami dla bezrobotnych będą pod kierownictwem PUP w Dzierzgoniu.
Na dwa w/w stanowiska ogłoszono już konkurs.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz poprosił panią dyrektor o wyjaśnienie
zakresu działalności CAZ.
Dyrektor PUP Zofia Zienkiewicz-Zima wyjaśniła, iż Centrum Aktywności
Zawodowej będzie miało na celu zajmowanie się przede wszystkim aktywizacją
7

zawodową bezrobotnych. Doradcy zawodowi i specjaliści ds. rozwoju
zawodowego będą ustalać bezrobotnym indywidualny tok rozwoju zawodowego
proponując szkolenia zawodowe lub inny instrument aktywizacji. Do
podstawowych zadań należy również pozyskiwanie nowych miejsc pracy
szczególnie na rynku lokalnym oraz udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i
innym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.
Radnego Zwolenkiewicza interesował konkurs ogłoszony na stanowiska
wymienione przez dyrektor PUP. Zapytał, czy konkurs ten przeprowadzony
będzie wśród pracowników PUP.
Pani Dyrektor poinformowała, iż na wymienione stanowiska zawodowe
ogłoszono konkurs wśród pracowników PUP.
Odnośnie zapytania radnego Zdziebłowskiego, dotyczącego wkładki w
Dzienniku Bałtyckim, a informującej o osiągnięciach Powiatu Sztumskiego,
Starosta Piotr Stec udzielił odpowiedzi stwierdzającej, że koszt wkładki
prasowej wyniósł 900 złotych.
Zdaniem Starosty koszt w tej wysokości nie jest kwotą, na którą Powiat nie
mógłby sobie pozwolić.
W sprawie dotyczącej świadczenia usług transportu przez nowego
przewoźnika na linii Dzierzgoń – Stary Targ – Sztum, którą na sesjach Rady
poruszał radny Mojecki, Starosta wyjaśnił procedurę wyrażania przez Powiat
zgody na powyższe wnioski. Otóż przepisy stanowią, że jeżeli na teren powiatu
„wchodzi” nowy przewoźnik na przewozy osobowe, to na jego „wejście”
decyzję wydaje Starosta w porozumieniu z gminami. W przypadku, gdy obszar
na jaki chce „wejść” przewoźnik obejmuje dwa powiaty, decyzję wydaje
Marszałek w uzgodnieniu z tymi powiatami. W sprawie wejścia nowego
przewoźnika Powiat wydał dwie decyzje. Jedną negatywną, ponieważ na trasę
Dzierzgoń –Waplewo- Stary Targ – Sztum nie wyraziła zgody na wejście
nowego przewoźnika Gmina Dzierzgoń. Druga decyzja dotycząca trasy
Dzierzgoń - Malbork była wydana przez Marszałka w porozumieniu z dwoma
powiatami tj. Sztumskim i Malborskim. Starosta dodał, że PKS w Dzierzgoniu
zaskarżył do SKO pozytywną decyzję wydaną przez Powiat, a przewoźnik
„Latocha” zaskarżył decyzję negatywna. Na dzień dzisiejszy SKO nie podjęło w
tej sprawie stanowiska.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz był zdania, że dla dobra mieszkańców
powiatu Gmina Dzierzgoń winna wydać pozytywną opinię i wyrazić zgodę na
„wejście” na omawianą linię nowego przewoźnika. Zaapelował do Burmistrza
Gminy Dzierzgoń, aby, w ramach swoich możliwości wpłynął na decyzję
radnych miejskich w Dzierzgoniu.
Radna Elżbieta Domańska złożyła wniosek, aby wystąpić do Gminy
Dzierzgoń z pismem o ponowne rozpatrzenie sprawy i pozytywne
zaopiniowanie wniosku nowego przewoźnika.
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Radni więcej uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej Elżbiety
Domańskiej.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu 16 głosami i 1 wstrzymującym się
przyjęła wniosek radnej Elżbiety Domańskiej.

Ad. 12 Wnioski i oświadczenia radnych.
Nie wniesiono.
Ad11. Sprawy różne.
Starosta Piotr Stec poinformował, że podjęto decyzję o dofinansowaniu
zdania pn „Słoneczne dachy”. Dofinansowanie jest w kwocie 156 tysięcy
złotych.
Ad.16 Zakończenie obrad
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Zielonka zamknął obrady, wypowiadając formułę:
„Zamykam obrady XLII/10 sesji Rady Powiatu Sztumskiego.”
Czas trwania sesji: od godz. 1500 do godz. 1700
Protokołowała:
Elżbieta Kufeldt (-) podpis nieczytelny

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