Protokół nr XLVI 2010
z sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 maja 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 25 maja 2010 roku na sesji Rady Powiatu Sztumskiego obecnych
było 16 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr1 do Protokołu nr XLVI/2010.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr2 do Protokołu nr XLVI/2010
Ad3. Przyjęcie porządku obrad.
W imieniu Zarządu Powiatu Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sztumie Ewelina Łęgowska poprosiła o wniesienie zmiany do
porządku sesji, a mianowicie: o wprowadzenie projektu uchwały Rady Powiatu
Sztumskiego w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy
finansowej z budżetu Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na
dofinansowanie posiedzeń orzekających Powiatowego zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Malborku.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka zaproponował, aby wniesioną
zmianę umieścić w pkt. 10 jako ppkt. „c”. Pozostałe punkty następują w
kolejności.
Radna Elżbieta Domańska poprosiła o wprowadzenie do porządku sesji
sprawy dotyczącej pisma złożonego przez Radę Miejską w Dzierzgoniu o
bezpłatne przekazanie budynku, w którym mieści się obecnie Dom Dziecka
„Młodych Orląt” w Dzierzgoniu.
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Przewodniczący Rady zapytał Starostę czy w powyższej sprawie Zarząd
zajął już stanowisko.
Starosta Piotr Stec wyjaśnił, iż Zarząd podjął decyzję o budowie dwóch
mniejszych domów dziecka oraz decyzję o sprzedaży nieruchomości Domu
Dziecka „Młodych Orląt”. Wycena tej nieruchomości opiewa na kwotę 800 tys.
złotych, co stanowi 50% kosztów związanych z budową wspomnianych dwóch
domów dziecka. Starosta poparł utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób
Starszych w Dzierzgoniu oraz wyraził zrozumienie dla oczekiwań Rady
Miejskiej. Jednak obecnie Powiat nie może sobie pozwolić na bezpłatne
przekazanie tej nieruchomości.
Przewodniczący Rady udzielił obecnemu na sesji głosu Burmistrzowi Gminy
Dzierzgoń Kazimierzowi Szewczun.
Burmistrz Kazimierz Szewczun przypomniał, iż Rada Miejska w
Dzierzgoniu kilka miesięcy temu zwróciła się z pismem o bezpłatne przekazanie
przedmiotowej nieruchomości. Zapamiętał też jak na jednej z wcześniejszych
sesji Rada Powiatu zadeklarowała, że zajmie stanowisko w tej sprawie. Jak
dotychczas żadnej decyzji nie podjęto.
Przewodniczący Wojciech Zielonka powiedział, iż Rada Powiatu może
wydać opinię dopiero po zajęciu stanowiska przez Zarząd.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz był przeciwny wprowadzeniu tego tematu
do porządku sesji. Wyraził opinię, iż radni przed zajęciem stanowiska powinni
zapoznać się głębiej z tą sprawą. Zasugerował, aby po wypracowaniu
stanowiska Przewodniczący Rady w ramach swoich obowiązków i uprawnień
powiadomił Radę Miejską w Dzierzgoniu o podjętej przez Powiat decyzji.
Radny zwrócił uwagę na fakt, że radny Rady Powiatu powinien mieć na
uwadze dobro całego powiatu, a nie tylko gminy.
Przewodniczący zakończył dyskusję na ten temat i przeszedł do porządku
obrad.
Porządek sesji przewidywał:
1. Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie
prawomocności obrad.
2.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Protokołu nr XLIII/2010 z sesji Rady Powiatu.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2009 – referuje
Inspektor Andrzej Bielawski.
Bielawski
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za 2009 roku –
referuje Lekarz Weterynarii Waldemar Nowakowski.
Nowakowski
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9. Informacja z realizacji projektów unijnych w 2009 roku – referuje Inspektor ds.
pozyskiwania środków pozabudżetowych Sebastian Szota.
Szota
10.
10. Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji – referuje Likwidator
Tadeusz Wojszkun.
Wojszkun
b) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok - referuje Skarbnik Lucyna
Bednarska.
Bednarska
c) w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu
Powiatu sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzeń orzekających
Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.
11.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia.
13.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z
proponowaną zmianą.
Porządek posiedzenia wraz z proponowaną zmianą został przyjęty 15 głosami
przy „1” wstrzymującym się..
Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 3 do Protokołu XLVI/2010

Ad. 4 Zatwierdzenie Protokołu nr XLIII z sesji Rady Powiatu.
Radni do w/w protokołu uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie
zatwierdzenie Protokołu nr XLIII/2010 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
Protokół nr XLIII z sesji został jednogłośnie zatwierdzony przez głosowanie.
Ad.5 Informacja
międzysesyjnym.

Starosty

z

działalności

Zarządu

w

okresie

Starosta Piotr Stec przedstawił informację z działalności Zarządu w
okresie międzysesyjnym.
Ponadto poinformował, iż w związku z zaistniałym zagrożeniem powodziowym
powołano Sztab Kryzysowy. Powiat Sztumski koordynuje prace z Powiatem
Malborskim i Powiatem Kwidzyńskim. Jednostki odpowiednich służb
porządkowych są w stanie tzw. pogotowia całodobowego. Podjęto też decyzję o
zamknięciu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach, w
którym zajęcia zawieszono do odwołania. O fakcie tym powiadomiono
Kuratorium Oświaty. Zabezpieczono ujęcie wody pitnej, a dokumentację
umieszczono na wyższych partiach budynku. W rejonach zagrożonych
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powodzią przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą ewentualnej ewakuacji
mieszkańców oraz inwentarza domowego. W placówkach oświatowych
przygotowano miejsca noclegowe. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
kierując się ocenami i wnioskami służb porządkowych podjęło decyzję o
zamknięciu dojazdu od skrzyżowania Benowo- do miejscowości Biała Góra i
Piekło. Zakaz ten nie dotyczy jedynie mieszkańców. Na dzień dzisiejszy poza
podmoknięciami większe zagrożenie powodziowe nie występuje.
Starosta poinformował także o tym, że w omawianym okresie na terenie
Powiatu Sztumskiego jak i Województwa Pomorskiego odbyło się wiele
spotkań, konferencji i innych ciekawych wydarzeń.
W Urzędzie Marszałkowskim 5 maja br. podpisano umowę partnerską na
realizację projektu pn. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej- Etap I”. W
Szymbarku odbyła się impreza integracyjna w VI rocznicę akcesji Polski do UE
pn.”VII Majówka Pomorskich Przedsiębiorców”. Starosta nadmienił, że w
Szymbarku znajduje się tablica promująca atrakcje turystyczne w Powiecie
Sztumskim. Na spotkaniu z Komendantem Ochotniczego Hufca Pracy w
Gdańsku omawiano możliwości opracowania wspólnego projektu na utworzenie
punktu, który zajmowałby się koordynacją pracy dla młodzieży. W terminie od
16 do 23 czerwca br. do Powiatu Sztumskiego przyjedzie około 100 dzieci z
Białorusi. W Mikołajkach Pomorskich nastąpiło uroczyste odsłonięcie Pomnika
Pamięci Narodowej.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego powstała inicjatywa
utworzenia projektu partnerskiego z Wyższą Szkołą Bankową w Sopocie.
Program ten ma polegać na wdrożeniu usług w tym modernizacji informatycznej
( chodzi o przeprowadzanie badań na zapotrzebowania zawodowe wśród
przedsiębiorców).
Starosta poinformował, że w miejscowości Przezmark będzie dokonana
modernizacja drogi jak również rozpocznie się realizacja inwestycji związanej z
przebudową centrum w Mikołajkach Pomorskich. Wicestarosta uczestniczył w
Konwencie Starostów, który odbył się w Krynicy Morskiej. Uczestniczył także
w spotkaniu z samorządowcami z Mołdawii. W dworze Artusa w Gdańsku
odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka. W Centrum Kultury Sztuki w
Tczewie odbyła się konferencja poświęcona ruchowi rowerowemu w miastach
położonych nad wielkimi europejskimi rzekami, jako ważny czynnik rozwoju
regionalnego i aktywnej ekoturystyki. Starosta wziął udział w uroczystościach
poznańskich targów, a także w uroczystości nadania sztandaru z okazji 55
rocznicy istnienia Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Reja 15 w Sztumie.
Odbyło się posiedzenie Kapituły w sprawie przyznania medali „Zasłużony dla
Powiatu”, a także Walne Zgromadzenie członków Cechu Rzemiosł Różnych w
Sztumie. Na parkingu koło Zamku w Sztumie odbyło się wręczenie nagród
laureatom konkursu „Historyczne Szlaki Współczesnego Powiśla”. W
Starostwie Powiatowym odbyła się III Sesja Młodzieżowej Rady Powiatu
Sztumskiego. W dniu 22 maja br. w Sztumie odbyły się obchody Święta
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Ludowego. Gościem honorowym był Wicepremier Waldemar Pawlak. Starosta
podziękował organizatorom za przygotowanie tej uroczystości.
Wicestarosta dodał, że Wicepremier Waldemar Pawlak dokonał
wręczenia złotych odznak 5 strażakom z terenu powiatu.
Ponadto Starosta zaprosił radnych na uroczystości związane z jubileuszem
90- lecia Plebiscytu na Powiślu oraz 100- lecia Banku Spółdzielczego w
Sztumie.
Uroczystości odbędą się 28 maja 2010 roku w sali powiatu przy ulicy Reja 12.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do Protokołu XLVI/2010

Ad6. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Ryszard Zdziebłowski
poprosił Starostę o udzielenie
informacji na temat istniejącego konfliktu pomiędzy Zarządem sztumskiego
szpitala a personelem lekarskim.
Radny Jerzy Wesołowski poprosił o sprawdzenie warunków gwarancji na
wyremontowany chodnik, który biegnie ze Sztumu do Barlewic. Przekazał, że
opady atmosferyczne spowodowały, iż chodnik ten w niektórych miejscach
uległ znacznemu zniszczeniu.
Radny Ryszard Mojecki nawiązał do przystanków autobusowych
znajdujących się w Gminie Dzierzgoń. Radny przekazał informację, że
społeczeństwo Powiatu Sztumskiego wyraziło ogromne zadowolenie z
wprowadzenia na trasę Sztum – Dzierzgoń nowego przewoźnika, a
niezadowolenie budzi fakt, że przewoźnik ten nie może korzystać z
przystanków, z których korzysta firma PKS. Dotyczy to głównie miasta
Dzierzgoń. Poprosił o sprawdzenie, kto jest właścicielem drogi przy której
usytuowane są przystanki w Dzierzgoniu.
Radny odniósł się także do tematu związanego z nieruchomością Domu Dziecka
w Dzierzgoniu. Zdaniem radnego wiadomo było, że dom ten przeznaczono do
sprzedaży, a uzyskane ze sprzedaży środki mają stanowić zwrot części środków
poniesionych w związku z budową dwóch mniejszych domów dziecka. Zapytał,
czy Zarząd zamierza wycofać się z tej decyzji.
Radny Roman Kulpa nawiązał do remontu drogi na odcinku PudłowiecMyślice. Wiadomo jest, że z pobliskiej żwirowni drogą tą przewożony jest
dużym transportem żwir. Zapytał, czy dywanik jaki zostanie położony na tym
odcinku wytrzyma obciążenie tego transportu. Radny wyraził obawę, że
wyremontowana droga ulegnie przez to zniszczeniu. Zapytał też, czy
rozstrzygnięto już przetarg na remonty dróg w ramach tzw. „schetynówek”.
Radną Jolantę Szewczun interesowały również remonty dróg w
ramach tzw. „schetynówek”. Poprosiła o podanie nazwy firmy, która wygrała
przetarg na to zadanie i kwoty jaką firma zaoferowała oraz o wskazanie

5

ewentualnych oszczędności przetargowych. To samo pytanie dotyczyło zadania
na „Remont szkół w ZSZ w Barlewiczkach oraz ZS w Sztumie”.
Obecny na sesji Burmistrz Gminy Dzierzgoń Kazimierz Szewczun
poinformował, że firma, która dokonała remontu drogi na odcinku Dzierzgoń –
Morany została zobligowana do usunięcia uszkodzeń w ramach gwarancji.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz poprosił Starostę o szersze
informacje na temat projektu z Wyższą Szkołą Bankową w Sopocie, a także o
informacje na temat wniosku na dofinansowanie programu rodzicielstwa
zastępczego.
Przewodniczącego Rady Wojciecha Zielonkę interesował konflikt między
dwoma gospodarzami o drogę w Mirowicach. Poprosił o szersze informacje na
powyższy temat.
Ad.7 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego za
2009 rok.
Inspektor Andrzej Bielawski przedstawił i omówił sprawozdanie z
działalności.
Przewodniczącego Rady interesował stan przygotowań Inspektoratu
Sanitarnego do ewentualnych zagrożeń powodziowych.
Inspektor wyjaśnił, iż Inspektorat nie posiada funduszy ani sprzętu, które
mogłyby być użyte w akcji zagrożenia powodziowego. Pomoc Inspektoratu
polegałaby na działaniach typowo organizacyjnych jak również przygotowaniu
środków dezynfekcyjnych i dystrybucję szczepionek.
Radni do przedstawionego sprawozdania uwag nie wnieśli.
Radni przyjęli sprawozdanie z działalności Powiatowego
Sanitarnego za 2009 rok.

Inspektora

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do Protokołu XLVI/2010

Ad.8 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
za 2009 roku.
Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Wojciech Szczerbiński
przedstawił i omówił powyższe sprawozdanie.
Radny Roman Kulpa zapytał o badania mięsa z dziczyzny na użytek
własny. Próbki do badania mięsa z dziczyzny przyjmowane są w Dzierzgoniu
tylko 3 razy w tygodniu co w zimie nie stanowi większego problemu. Jednak
latem występuje problem z przechowaniem upolowanej zwierzyny. Radny
słyszał o tzw. mikroskopijnej metodzie badania mięsa pochodzenia zwierzęcego,
lecz weterynarze takich badań nie chcą wykonywać twierdząc, że badanie to jest
zabronione.
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Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Wojciech Szczerbiński
wyjaśnił, iż badania te dotyczą wyłącznie mięsa ze zwierzyny pochodzenia
domowego, a codzienne badania mięsa z dziczyzny przeprowadzane są w
Kwidzynie oraz Malborku w godzinach pracy Inspektoratu
- poza wtorkiem.
Radny Mariusz Żółtowski zapytał jakiego rodzaju uchybienia wystąpiły
podczas kontroli rzeźni i produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego i czy
stanowiły one zagrożenie dla potencjalnego odbiorcy tych produktów.
Wojciech Szczerbiński wyjaśnił, że uchybienia te dotyczyły wyłącznie
postępowania ze zwierzętami podczas uboju.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka zapytał w jakim rozmiarze
występuje dynamika wzrostu zachorowań wśród pszczół.
Wojciech Szczerbiński poinformował, że nie jest w tej dziedzinie
specjalistą, jednak wiadomo, że najczęściej występujące u pszczół choroby, to
różnego rodzaju choroby grzybicze i pasożytnicze typu warroza.
Przewodniczący Rady, podobnie jak w przypadku Inspektoratu
Sanitarnego, zapytał jak przygotowane są służby weterynaryjne na wypadek
zagrożenia powodziowego.
Zastępca Lekarza Weterynarii wyjaśnił, iż podobnie jak w przypadku
Inspektoratu Sanitarnego, Weterynaria w akcję pomocy powodziowej
zaangażować może potencjał ludzki, czyli merytorycznych pracowników przy
koordynacji i nadzorze nad transportem przy ewentualnej ewakuacji i
magazynowaniu zwierzyny domowej. Na dzień dzisiejszy pracownicy
Weterynarii zobowiązani są do składania Lekarzowi Weterynarii codziennych
raportów dotyczących sytuacji powodziowej.
Radni do przedstawionego sprawozdania uwag więcej nie wnieśli.
Radni przyjęli sprawozdanie z działalności Powiatowego
Weterynarii za 2009 roku.

Inspektora

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do Protokołu XLVI/2010

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.
Przerwa od 1625 - 1635
Ad.9 Informacja z realizacji projektów unijnych w 2009 roku.
Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Sebastian Szota
przedstawił powyższą informację.
Według radnego Zbigniewa Zwolenkiewicza projekty, które podpisano po
1 stycznia 2010 roku powinny być zaliczone jako zrealizowane w roku
bieżącym, a nie w roku 2009.
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Inspektor Sebastian Szota wyjaśnił, że jego obowiązkiem było przedstawić
radnym pełną informacje na temat projektów zrealizowanych i pozyskanych do
realizacji, co też uczynił.
Radną Jolantę Szewczun interesowało, czy informacja na temat
pozyskania środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji na realizacje
projektów w latach 2010-2011 wynika z konkretnej wiedzy, czy tylko z
optymistycznego domniemania.
Inspektor Sebastian Szota wyjaśnił, że projekty te są już po pierwszej
formalnej ocenie. Natomiast całkowitej gwarancji co do ich sfinansowania nie
można mieć nigdy.
Radny Zwolenkiewicz nawiązał do realizowanego projektu „Lepszy start,
lepsza przyszłość”. Poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej ilości
uczniów i szkół biorących udział w tym projekcie, a także o rodzajach
prowadzonych zajęć.
Inspektor Sebastian Szota poinformował, że projekt ten realizowany jest
w partnerstwie z trzema gminami, a mianowicie: Gminą Stary Targ, Gminą
Mikołajki Pomorskie oraz z Gminą Stary Dzierzgoń. Projektem objętych jest 12
szkół, w tym; 3 powiatowe ponadgimnazjalne, pozostałe jednostki to gminne
szkoły podstawowe i gimnazjalne. Prowadzone zajęcia w szkołach powiatowych
ponadgimnazjalnych cieszą się dużym zainteresowaniem. Są jednak szkoły
(podstawowe, gimnazjalne), w których młodzież niechętnie bierze udział w
zajęciach. Zadaniem Powiatu było stworzyć instrument do wyrównania szans
młodzieży wiejskiej. To w jaki sposób szkoła zainteresuje młodzież zajęciami
zależy od niej samej.
Należy dodać, że jeżeli środki na ten cel nie będą w pełni wykorzystane, to
nie wykorzystaną część trzeba będzie przekontraktować.
Radni do przedstawionej informacji uwag więcej nie wnieśli.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do Protokołu XLVI/2010

Ad.11 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie
w Likwidacji.
Likwidator SP ZOZ w Sztumie Tadeusz Wojszkun przedstawił i omówił
projekt powyższej uchwały.
Radny Sławomir Buzanowski poprosił, aby Likwidator złożył pisemną
informację na temat struktury zadłużenia SP ZOZ w Sztumie w likwidacji.
Likwidator poinformował, że takie dane przygotuje dla radnych.
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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 16 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLVI/289/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
2009 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w
Likwidacji.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr XLVI/10.
Skarbnik Lucyna Bednarska poprosiła radnych, aby przed
przedstawieniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2010 rok,
Kierownik PCPR-u mogła przedstawić uchwałę w sprawie przyznania
Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Sztumskiego
w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzeń orzekających
Powiatowego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.
Radni zgodzili się na powyższą propozycję jednogłośnie.
b) w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej
z budżetu Powiatu sztumskiego w formie dotacji celowej na
dofinansowanie posiedzeń orzekających Powiatowego zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.
Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska poinformowała, że na posiedzeniu
Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa do
uzasadnienia projektu przedmiotowej uchwały wniesiono poprawkę, a
mianowicie dodano zapis o treści: „Powyższe dofinansowanie usprawni
działalność Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności oraz
skróci okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosków osób niepełnosprawnych z
terenu Powiatu Sztumskiego”.
Kierownik PCPR przedstawiła i omówiła projekt przedmiotowej uchwały
uwzględniający w/w zmianę.
Radni do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLVI/290/2010 w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy
finansowej z budżetu Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na
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dofinansowanie posiedzeń orzekających Powiatowego zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Malborku.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr XLVI/10.

c) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt
powyższej uchwały wraz z autopoprawką.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz poprosił o bardziej wyczerpującą
informację na temat zaplanowanego remontu drogi ujętej w planie budżetu.
Starosta Piotr Stec wyjaśnił, że chodzi o remont drogi na odcinku 2 km
(prowadzący przez las) z Krastud do Kątek. Drogą tą Nadleśnictwo Kwidzyn
wywozi drewno. Nadleśnictwo zaproponowało, iż na własny koszt wyremontuje
wskazaną wyżej drogę powiatową.
Przewodniczący Rady zapytał z czego wynika podwyżka dla nauczycieli w
Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu.
Skarbnik Lucyna Bednarska wyjaśniła, iż podwyżka ta wynika z zaleceń
pokontrolnych po przeprowadzonej przez Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej kontroli w Domu Dziecka. Zalecenia dotyczyły
podjęcia działań na rzecz zmniejszenia dysproporcji pomiędzy wynagrodzeniem
wychowawcy zatrudnionym na podstawie Karty Nauczyciela, a
wynagrodzeniem wychowawcy zatrudnionym na podstawie przepisów Kodeksu
Pracy. Należy dodać, że wynagrodzenie wychowawcy, pomimo mniejszej ilości
przepracowanych godzin zatrudnionego na podstawie Karty Nauczyciela było
znacznie wyższe od wynagrodzenia wychowawcy zatrudnionego na podstawie
Kodeksu Pracy.

Radni do przedstawionego projektu uchwały więcej uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLVI/291/2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do Protokołu nr XLVI/10.
Ad.11 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
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Starosta Piotr Stec udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego
Zdziebłowskiego w sprawie zaistniałego konfliktu pomiędzy Zarządem szpitala
sztumskiego, a kadrą lekarską. Wyjaśnił, że z informacji jaką otrzymał od
Prezesa firmy Szpitale Polskie wynika, iż konflikt ten dotyczy przede wszystkim
warunków płacowych. Trwają jednak negocjacje prowadzone przez kancelarie
prawne reprezentujące obie strony. Starosta wyraził nadzieję, iż zakończą się
one osiągnięciem obopólnego porozumienia.
Radny Wesołowski uzyskał zapewnienie Starosty, że uszkodzenia powstałe
po intensywnych opadach na chodniku prowadzącym ze Sztumu do Barlewic
zostaną wyremontowane.
W sprawie, która interesowała radnego Mojeckiego, a dotyczyła
przystanków autobusowych na terenie Dzierzgonia Starosta powiedział, że
Zarząd Dróg Wojewódzkich rozważa zwiększenie liczby przystanków
autobusowych.
Starosta poinformował także, iż Powiat wyraził zgodę na wejście nowego
przewoźnika na teren Gminy Dzierzgoń. Przypomniał, że swego czasu Powiat
kierując się opinią Gminy Dzierzgoń wydał negatywną decyzję przewoźnikowi
chcącemu wejść z przewozami na ten teren. Zgodnie z decyzją Samorządowego
Kolegium Odwoławczego opinia gminy jest niewiążąca, skutkiem czego
decyzja Powiatu została uchylona. W związku z tym Powiat wydał pozytywną
opinię przewoźnikowi „Latocha” na wejście z przewozami na teren Gminy
Dzierzgoń. Decyzja ta spotkała się z zadowoleniem mieszkańców Gminy
Dzierzgoń.
Na zapytanie radnego Kulpy, które dotyczyło przetargu na remont dróg w
ramach tzw. „schetynówek” w 2010 roku Starosta poinformował, że przetarg
rozstrzygnięto na kwotę 2.720 tys. złotych i wybrano ofertę firmy Konsorcjum
„BAZALT”.
Jeżeli zaś chodzi o remont drogi Pudłowiec – Myślice, to wykonany on będzie w
formie dywanika znaną i sprawdzoną już technologią. Starosta wyraził
zrozumienie dla obaw radnego związanych z możliwością uszkodzenie tej drogi
przez ciężki transport przewożący żwir. Jednak nie można ograniczyć
korzystania z drogi firmom, które funkcjonują na tym terenie od wielu lat.
Pocieszające jest to, iż firma we własnym zakresie „naprawia” najbardziej
zniszczone odcinki drogi.
W sprawie drogi z Dzierzgonia do Moran Starosta wyjaśnił, iż z informacji
przedstawionej przez Inspektora Budowlanego wynika, iż położenie dywaniku
bez wzmocnionego wcześniej podłoża spowodowało, że przy niskich
temperaturach jakie występowały tej zimy doszło do popękań.
Przetarg dotyczący inwestycji pn. „Remont i doposażenie obiektów
edukacyjnych” w szkołach: ZS w Sztumie oraz ZSZ w Barlewiczkach, który
interesował radną Szewczun zakończył się rozstrzygnięciem na kwotę ok. 2.370
tysięcy złotych. Zadanie podzielono na cztery etapy: pierwszy etap tzw.
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budowlany w ZSZ w Barlewiczkach wyznaczono do końca wrześnie br. a całe
zadania zakończy się w październiku 2011 roku.
W odpowiedzi na zapytanie radnego Zwolenkiewicza w sprawie projektu
z Wyższą Szkołą Bankową w Sopocie Starosta wyjaśnił, iż jest to projekt
partnerski, lecz Powiat nie będzie ponosił żadnych nakładów finansowych.
Projekt ten polegał
będzie na wdrożeniu usług oraz modernizacji
informatycznej. Generalnie polegał będzie na przeprowadzaniu badań na
zapotrzebowania zawodowe wśród przedsiębiorców.
Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska udzieliła wyjaśnienia w sprawie
programu pn. „ Rodzicielstwo Zastępcze”. Projekt ten nie otrzymał
dofinansowania z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dodała, że w
ramach konkursu przygotowywany jest projekt, na który można otrzymać
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
Jeśli zaś chodzi o konflikt w Mirowicach, do którego nawiązał
Przewodniczący Rady, Starosta wyjaśnił, iż toczy się on pomiędzy dwoma
gospodarzami o tzw. drogę przejazdu. Ponieważ sprawa dotyczy własności
gruntu, przez który udostępniony był przejazd, a który obecnie jest
uniemożliwiony Powiat nie mógł być stroną, a jedynie wziąć udział w mediacji.
Starosta poprosił Naczelnika Wydziału GK Danutę Osowską o udzielenie
dokładniejszych informacji.
Pani Danuta Ossowska wyjaśniła, iż droga, o którą toczy się spór jest
własnością państwa Izdebskich. Gospodarze ze swoich gospodarstw nigdy nie
mieli dojazdu do drogi publicznej, a jedynie korzystali z drogi udostępnionej
przez państwa Izdebskich. Konflikt zaczął się w momencie, gdy państwo
Izdebscy zażądali odkupienia tej części gruntu lub opłaty za przejazd nim.
Sprawa ma charakter prywatny i Powiat w tą sprawę de facto nie może
ingerować.
Zdaniem radnego Zwolenkiewicza jest to bardziej sprawa Gminy niż
Powiatu. Ufa, że konflikt pomiędzy gospodarzami rozstrzygnie się pozytywnie
dla obu stron.
Starosta nawiązał do zapytania radnego Mojeckiego dotyczącego
stanowiska Zarządu w sprawie nieruchomości obecnego Domu Dziecka
„Młodych Orląt” w Dzierzgoniu. Wyjaśnił, iż stanowisko Zarządu w powyższej
sprawie jest jednoznaczne. Nieruchomość tę należy sprzedać, aby
przedsięwzięcie budowy dwóch mniejszych domów dziecka mogło być
zrealizowane.
Głos zabrał obecny na sesji Burmistrz Gminy Dzierzgoń Kazimierz
Szewczun, który był zdania, że Powiat zadanie to zrealizowałby i bez środków
ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Ceni postawę i zaangażowanie
Starosty w budowę dwóch domów dziecka. Uważał jednak, że opieka nad
starszymi ludźmi to nie tylko zadanie gminy, ale także powiatu. Jednakże
decyzję podjętą przez Zarząd Powiatu uszanuje.
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Skarbnik Lucyna Bednarska zaproponowała, że na następnej sesji
przedstawi harmonogram możliwości zadłużania się przez Powiat zgodnie z
nową ustawą o finansach publicznych obowiązującą od początku bieżącego
roku.
Ad. 12 Wnioski i oświadczenia radnych.
Nie wniesiono
Ad11. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poinformował, że 13 maja br. w
wieku 55 lat zmarł Inspektor Nadzoru Budowlanego Adam Krzysztofik.
Ad.16 Zakończenie obrad
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Zielonka zamknął obrady, wypowiadając formułę:
„Zamykam obrady XLVI/10 sesji Rady Powiatu Sztumskiego.”

Czas trwania sesji: od godz. 1500 do godz. 1830
Protokołowała:
Elżbieta Kufeldt (-) podpis nieczytelny

Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Zielonka (-) podpis nieczytelny
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Zapoznałam/em się z treścią Protokołu nr XLVI/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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