Protokół nr XLVII 2010
z sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 22 czerwca 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 22 czerwca 2010 roku na sesji Rady Powiatu Sztumskiego
obecnych było 16 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr1 do Protokołu nr XLVII/2010.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr2 do Protokołu nr XLVII/2010
Ad3. Przyjęcie porządku obrad.
Zmian do porządku obrad nie wniesiono
Porządek sesji przewidywał:
1. Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie
prawomocności obrad.
2.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Protokołu nr XLIV/2010 oraz nr XLV/2010 z sesji Rady Powiatu.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Sztumskim w 2009
roku – referuje Komendant Powiatowy Policji w Sztumie Sylwester
Sylwester Marchlewski.
Marchlewski
8. Ocena stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, zapobieganie innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi w 2009 roku – Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie Jacek Serocki.
Serocki
9. Informacja z działalności i realizacji budżetu Zakładu Aktywności Zawodowej w
Sztumie za 2009 rok – referuje Kierownik ZAZ w Sztumie Anna Serocka.
Serocka
10.
10. Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
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a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania
z innymi powiatami w realizacji programu pod nazwą „Sprawna Administracja Geodezyjna
i Kartograficzna” – referuje Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska.
Ossowska
b) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu sztumskiego – referuje Inspektor Wydziału EK Karolina RatusznikRatusznikKorzeń.
Korzeń
c) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego – referuje Sekretarz Maria Król.
Król
d) w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego jako członka wspierającego do
Stowarzyszenia działającego pod nazwą „Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania
Energią” z siedzibą w miejscowości Górki 3 – referuje Wicestarosta Zygmunt Smoliński.
Smoliński
e) w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu do Zarządu
Stowarzyszenia „ Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią” z siedzibą w
miejscowości Górki 3 – referuje Wicestarosta Zygmunt Smoliński.
Smoliński
f) w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych
– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
Bednarska
g) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania
budżetu Powiatu Sztumskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalania zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za I półrocze roku budżetowego – referuje
Skarbnik Lucyna Bednarska.
Bednarska
h) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok – referuje Skarbnik Lucyna
Bednarska.
Bednarska
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.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 3 do Protokołu XLVII/2010

Ad. 4 Zatwierdzenie Protokołu nr XLIV i XLVI z sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy do przedstawionych wyżej protokołów
radni mają uwagi.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz zwrócił uwagę na zadane przez niego na
sesji zapytanie, które dotyczyło zastępstwa rodzicielskiego. Odpowiedzi
udzieliła kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, ale nie
umieszczono jej w protokole nr XLV. Zaproponował, aby treść odpowiedzi na
jego pytanie uzupełnić w protokole i zatwierdzić go na następnej sesji Rady
Powiatu.
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Radni do w/w protokołów uwag więcej nie wnieśli i przyjęli propozycję radnego
Zwolenkiewicza.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie
zatwierdzenie Protokołu nr XLIV/2010 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
Protokół nr XLIV z sesji został jednogłośnie zatwierdzony przez głosowanie.
Ad.5 Informacja
międzysesyjnym.

Starosty

z

działalności

Zarządu

w

okresie

Starosta Piotr Stec zwrócił się z prośbą do radnych, aby po przedstawieniu
informacji z działalności międzysesyjnej Zarządu
możliwe było
przeprowadzenie dyskusji na temat istniejącej sytuacji w szpitalu sztumskim. Na
sesję przybył bowiem Dyrektor NZOZ Szpital Polski
Sztum Michał
Ogrodowicz oraz przedstawiciele związków zawodowych pielęgniarek.
Starosta Piotr Stec przedstawił informację z działalności Zarządu w
okresie międzysesyjnym.
Starosta poinformował także o tym, że w omawianym okresie na terenie
Powiatu Sztumskiego jak i Województwa Pomorskiego odbyło się wiele
interesujących spotkań, konferencji, a także innych ciekawych wydarzeń.
Dla 40 dzieci z rodzin zastępczych zorganizowano rejs po Zatoce
Gdańskiej. Z okazji Dnia Dziecka odbyło się wiele festynów. W ramach akcji
”Wakacje z Polską” w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach
przebywała 100 osobowa grupa dzieci z Białorusi. Akcja ta finansowana była w
dużej mierze przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
W Dzierzgoniu obchodzono 60 lecie Banku Spółdzielczego, a w salach
zamku sztumskiego odbyła się uroczystość podsumowująca XX-lecie
samorządności w Polsce. W Mikołajkach Pomorskich odbyła się uroczystość
związana z artystycznym przeglądem zespołu „Koniczynka”. W Żukowie odbył
się VII Wojewódzki Turniej Kół Gospodyń Wiejskich. W Waplewie Wielkim
odbyły się IV Pomorskie Dni Chopinowskie. W Zespole Szkół w Sztumie
odbyła się uroczystość upamiętniająca 70 rocznicę Mordu Katyńskiego oraz
debata poprzedzająca wybory Prezydenckie. W Starostwie Powiatowym odbyło
się spotkanie członków komisji konkursu „Pomorski
GospodarczoSamorządowy HIT 2010”. W ramach tego konkursu prestiżowe wyróżnienie
otrzymała Gmina Dzierzgoń za wdrożenie nowoczesnych rozwiązań
ekologicznych. W Starym Polu odbyły się XVII Żuławskie Targi Rolne 2010.
Starosta uczestniczył w konwencie wójtów i burmistrzów, tematem którego były
min. projekty na doposażenie i poprawę infrastruktury związanej z ochroną
przeciwpożarową i przeciwpowodziową. Uczestniczył także w spotkaniu z
przedstawicielem firmy portalu „Wirtualna Polska”. Jest to akcja
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współfinansowana przez Związek Powiatów mająca na celu tworzenie szerokiej
witryny internetowej dla powiatów.
Poza tym brał udział w spotkaniu z Wojewodą Pomorskim, tematem którego
było między innymi omówienie sytuacji pogotowia sztumskiego. Z uwagi na
istniejący konflikt pomiędzy Zarządem Spółki, a kadrą lekarską szpitala istniała
groźba, że usługi sztumskiego pogotowia mogła przejąć firma zewnętrzna lub
też szpital któregoś z sąsiednich powiatów. Po wielu negocjacjach sytuacja
została opanowana i pogotowie sztumskie może wykonywać swoje usługi.
Starosta poprosił obecnego na sesji Dyrektora szpitala Michała
Ogrodowicza o udzielenie informacji na temat obecnej sytuacji w szpitalu.
Dyrektor Michał Ogrodowicz poinformował, iż sytuacja w szpitalu
nadal jest niestabilna. Zarząd spółki czyni wszelkie starania, aby prowadzone
negocjacje w sporze pomiędzy Zarządem, a kadrą lekarską osiągnęły konsensus.
Na dzień dzisiejszy zadania i zobowiązania zawarte w umowie dzierżawy, a
także w umowie na świadczenia usług zdrowotnych z NFZ są realizowane.
Dyrektor Michał Ogrodowicz zwrócił się do radnych o zadawanie pytań,
które pozwolą mu na udzielanie wyjaśnień i konkretnych informacji.
Radny Ryszard Mojecki zapytał, na czym polega istota negocjacji
prowadzonych pomiędzy Zarządem szpitala, a kadrą lekarską.
Dyrektor Michał Ogrodowicz wyjaśnił, iż przyczyną konfliktu było
wprowadzenie przez Zarząd firmy Szpitale Polskie zmian w zakresie warunków
świadczonej pracy, po czym wystąpiły żądania płacowe pewnej grupy
lekarskiej.
Radny Sławomir Buzanowski skierował pytanie do obecnych na sesji
przedstawicieli związków zawodowych pielęgniarek. Radnego interesowało czy
przedstawiciele związków występują w roli popierającej, czy też negującej
działalność Zarządu Spółki Szpitale Polskie S.A.
Przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i
Położnych Bożena Leszczyńska poinformowała, iż od momentu przejęcia przez
nowy podmiot w szpitalu sztumskim panował spokój i stabilizacja aż do chwili,
gdy spokój ten i porządek zachwiała grupa lekarzy. Spór jaki istnieje pomiędzy
Zarządem Spółki Szpitale Polskie, a wspomnianą grupą powoduje, że zagrożone
jest bezpieczeństwo nie tylko pacjentów ale także pozostałych pracowników
szpitala. Płace pielęgniarek od wielu lat nie były podwyższane, ale personel
średni wykazał dużą cierpliwość i zrozumienie dla nowego podmiotu
dzierżawiącego szpital. W przypadku zaś kadry lekarskiej płace w przeszłości
podnoszono do bardzo dużych kwot. W momencie kiedy spółka próbowała
uregulować kwestie czasu pracy lekarzy, powstał konflikt.
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Przedstawicielka Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia
Danuta Bruzda zwróciła uwagę na fakt, że nieprawidłowości związane z
czasem pracy oraz płacy kadry lekarskiej „ciągną” się od działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie, kiedy
dyrektorem był Tadeusz Wojszkun. Pani Bruzda wyraziła dezaprobatę dla
faktu, iż na podwyżki płac dla lekarzy znajdowały się środki finansowe, ale
brakowało ich np. zawsze na wypłacenie pracownikom świadczeń z funduszu
socjalnego. Pani Bruzda wyraziła opinię, iż na takie działanie dyrektor SP ZOZ
miał przyzwolenie Powiatu.
Starosta Piotr Stec przypomniał, że swego czasu Powiat stanął przed
podobnym dylematem jaki ma obecnie nowy dzierżawca szpitala, z tą różnicą,
że firma Szpitale Polskie dysponuje czasem, środkami oraz możliwościami
negocjowania z lekarzami spoza terenu Powiatu Sztumskiego. Trzy lata temu
większa niż obecnie grupa lekarzy złożyła wypowiedzenia z pracy. Wówczas na
podwyżki płac przeznaczono w całości środki pozyskane z nadkontraktacji
świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia. Starosta wyraził opinię, iż
podejmowanie radykalnych zmian przez nową firmę zarządzającą szpitalem jest
konieczne dla uzdrowienia sytuacji oraz uporządkowania spraw związanych z
czasem pracy i płacami kadry lekarskiej. Dodał, że szpital, to nie tylko grupa
lekarzy, ale około 400 tak samo istotych osób pracujących w nim. Wyraził
nadzieję, że trwające negocjacje pomiędzy Zarządem spółki, a grupą lekarzy
(reprezentowaną przez kancelarię prawniczą) osiągną porozumienie.
Radny Ryszard Zdziebłowski skierował pytanie do Dyrektora Michała
Ogrodowicza. Zapytał, czy istniejący konflikt dotyczy tylko warunków
płacowych, czy ma głębsze podłoże.
Dyrektor Michał Ogrodowicz wyjaśnił, iż przedmiotem negocjacji są
zagadnienia związane z systemem organizacji pracy, ale także zmiany treści
zawartych umów cywilno prawnych. Znaczna grupa lekarzy pracowała bez
umów kontraktowych. Były one zawierane ustnie z ówczesnym dyrektorem
Tadeuszem Wojszkunem. Sporządzone przez spółkę umowy, dość ściśle
określone, nie zostały przyjęte przez lekarzy.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz powiedział, że tak rozpaczliwego listu,
jaki odczytał na stronie internetowej, napisanego przez przedstawicieli
związków zawodowych pielęgniarek, a wystosowanego do społeczeństwa i
władz Powiatu Sztumskiego nigdy nie widział. Radny był pełen uznania dla
personelu pielęgniarskiego, który potrafił zintegrować się z nowym podmiotem
dzierżawiącym szpital, a zanegował postępowanie lekarzy, którzy swoimi
żądaniami de facto postawili Zarząd spółki pod tzw. „ścianę”. Radny
korzystając z obecności na sesji Mariusza Żółtowskiego poprosił go, jako
lekarza funkcjonującego w szpitalu sztumskim, o zajęcie stanowiska w tej
sprawie.
Radny Roman Kulpa przypomniał okres, w którym podejmowano
uchwałę o wydzierżawieniu szpitala. Najważniejszym celem podjęcia tej
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uchwały było umożliwienie dalszego funkcjonowania szpitala, aby,
społeczeństwo powiatu miało się gdzie leczyć. Z dyskusji tej wynika, że
większość zatrudnionych w szpitalu pracowników jest zadowolona. Jedynie
mała grupa lekarzy publicznie wyraża swoje niezadowolenie. Fakt ten nazwał
„podcinaniem gałęzi na której się siedzi”. Aby uniknąć podobnych sytuacji w
przyszłości radny złożył wniosek, żeby podmiot dzierżawiący szpital, 2 razy do
roku składał informacje z działalności i ewentualnych problemów
występujących w szpitalu. Radny również chciał poznać opinię dotyczącą tej
sprawy doktora Żółtowskiego będącego jednocześnie radnym powiatu.
Radny Sławomir Buzanowski nawiązał do harmonogramu pracy, o
którym wspomniał dyrektor Ogrodowicz. Zapytał na czym polegała różnica
między poprzednim harmonogramem, a zaproponowanym przez spółkę i co
było powodem, że go nie wprowadzono.
Dyrektor Ogrodowicz wyjaśnił, iż różnica między starym a nowym
harmonogramem pracy polegała na zmienia wymiaru normatywnych godzin
pracy lekarzy. Wprowadzenie nowego harmonogramu godzin pracy
spowodowało, że lekarze tzw. kadry specjalistycznej byli w pracy co drugi
dzień, co też uniemożliwiło im stały kontakt z pacjentami. Zarząd spółki
uwzględnił te uwagi i wycofał się z powyższego harmonogramu pracy. Spółce
zależy na realizacji planów inwestycyjnych, ale także na zadowoleniu
wszystkich grup pracowniczych szpitala. Budżet jakim w obecnej chwili
dysponuje szpital sztumski nie pozwala na realizację wszystkich zadań. Dużą
szansą na zwiększenie budżetu jest utworzenie kardiologii interwencyjnej.
Wygenerowane zyski z tego rodzaju działalności pozwolą na realizację dalszych
inwestycji spełniających standardy Narodowego Funduszu Zdrowia oraz na
realizację podwyżek płac dla pracowników szpitala.
Radną Elżbietę Domańską interesowało, czy podpisano jakiekolwiek
umowy z lekarzami w czasie prowadzonych negocjacji.
Dyrektor Ogrodowicz poinformował, że oprócz zawartych umów z kadrą
ordynatorską szpitala innych umów nie podpisano. Co prawda przygotowano dla
lekarzy indywidualne propozycje wynagrodzeń w oparciu o posiadane
kwalifikacje specjalistyczne, posiadany staż pracy oraz dodatkowe umiejętności.
Jednak żadnej z zaproponowanych przez spółkę umów nie podpisano.
Radna Jolanta Szewczun zapytała dyrektora, czy istnieje szansa na
zawarcie porozumienia.
Dyrektor Ogrodowicz poinformował, iż kancelaria prawna reprezentująca
interesy grupy lekarskiej stoi na stanowisku, że dopóki Zarząd spółki nie
osiągnie w sprawie wynagrodzeń porozumienia ze specjalistami, asystentami i
lekarzami bez specjalizacji to sytuacja nie ulegnie zmianie. Lekarze przedstawili
żądania, na które obecnie spółka nie może przystać.
Radny Mariusz Żółtowski w odpowiedzi na sugestie ze strony radnego
Zwolenkiewicza oraz radnego Kulpy wyjaśnił, że nie jest upoważniony do
reprezentowania lekarzy. Do tego celu wyznaczono kancelarię prawną. Radny
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wyraził jedynie wolę przedstawienia swojego poglądu na omawianą sprawę.
Według radnego dobrze się stało, że Dyrektor Ogrodowicz przedstawił
wielowątkowość przyczyn powstałego sporu. Zdaniem radnego spór rozpoczął
się od chwili wprowadzenia nowego harmonogramu pracy przez Zarząd spółki.
Jedynym powodem sporu nie są kwestie płac jak podkreślili przedstawiciele
związków zawodowych pielęgniarek. Uważał, iż nie jest w stanie ustosunkować
się do przedstawionych na sesji problemów związanych z zaistniałym sporem i
zasugerował, aby zorganizować debatę publiczną z udziałem wszystkich
zainteresowanych stron.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz był przeciwny zwołaniu debaty.
Według radnego Szpitale Polskie są Niepublicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej i jak każdy zakład jest przede wszystkim nastawiony na zysk.
Spółka ma jasno określone zadania oraz cele, ale żeby móc je realizować musi
w szpitalu zapanować spokój i porządek. Radny życzył obu stronom
wzajemnego porozumienia.
Sekretarz Maria Król przypomniała, że do 2012 roku firma Szpitale
Polskie będzie musiała poczynić znaczne inwestycje tj.: dostosować budynki
szpitalne do standardów unijnych. W przypadku, gdy standardy te nie zostanę
spełnione, to może dojść do zagrożenia praw pacjentów. Może też ulec
rozwiązaniu umowa dzierżawy, co może doprowadzić do likwidacji szpitala.
Starosta Piotr Stec wyraził nadzieję, że powstanie oddziału kardiologii
interwencyjnej stworzy szanse nie tylko dla spółki, ale także dla kadry
medycznej szpitala jak i dla społeczeństwa Powiatu Sztumskiego oraz całego
Powiśla. Podobnie jak radny Zwolenkiewicz życzył obu stronom, aby
negocjacje zakończyły się sukcesem.
Radny Ryszard Mojecki stwierdził, iż czas najwyższy, żeby w szpitalu
zapanował porządek. Dla radnego niezrozumiałe było to, że lekarze pracowali
po 300-400 godzin w miesiącu i w tym samym czasie prowadzili swoje
prywatne praktyki. Zdaniem radnego pracodawca słusznie wprowadził nowy
harmonogram zamierzając płacić lekarzom za faktycznie przepracowany czas
pracy, a nie tylko za tzw. „bycie” na stanowisku. Poruszył też kwestię tzw.
łapówek branych przez lekarzy.
Przewodniczący Rady zakończył dyskusję na powyższy temat i ogłosił 10
minutową przerwę.
Przerwa 1640 - 1650
Obrady opuścił radny Sławomir Buzanowski.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do Protokołu XLVII/2010

Po przerwie Przewodniczący wznowił obrady sesji. Poprosił o zgłaszanie
interpelacji i zapytań przez radnych.
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Ad6. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Ryszard Zdziebłowski nawiązał do obchodów 90 rocznicy
Plebiscytu na Powiślu. Zapytał dlaczego Powiat Kwidzyński nie
współorganizował tych uroczystości wspólnie z Powiatem Sztumskim i
dlaczego w nich nie uczestniczył.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz przypomniał, iż na jednej z sesji Starosta
poinformował, że obchody 90 rocznicy Plebiscytu na Powiślu odbędą się wespół
z Powiatem Kwidzyńskim. Radnego ciekawiło co było powodem, że Powiat
Kwidzyński w nich nie uczestniczył.
Radny Józef Kania poruszył sprawę ogrodzenia na ul. Kasprowicza w
Sztumie. Zdaniem radnego postawienie ogrodzenia na środku chodnika jest
nieestetyczne i wręcz niegospodarne.
Ad.7 Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie
Sztumskim w 2009 roku.
Komendant Powiatowy Policji w Sztumie Sylwester Marchlewski
przedstawił informację na powyższy temat.
Dodał, że informacja ta była tematem na posiedzeniu Komisji ds.
Społecznych i Bezrobocia Bezpieczeństwa Publicznego Zdrowia, a także na
posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa.
Radni do przedstawianej informacji uwag nie wnieśli.
Radni przyjęli informację na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
w Powiecie Sztumskim w 2009 roku
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do Protokołu XLVII/2010

Ad.8 Ocena stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi w
2009 roku.
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie Jacek
Serocki przedstawił informację na powyższy temat. Dodał, że informacja ta
była szczegółowo omówiona na Komisjach Rady Powiatu, a mianowicie na
Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia
oraz Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Radni do przedstawionej informacji uwag nie wnieśli.
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Radni przyjęli informację na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony
przeciwpożarowej, zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i
zdrowia ludzi w 2009 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do Protokołu XLVII/2010

Przewodniczący ogłosił 10 minutową przerwę.
Przerwa od 1625 - 1635

Ad.9 Informacja z działalności i realizacji budżetu Zakładu Aktywności
Zawodowej w Sztumie za 2009 rok.
W zastępstwie Kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie
Anna Cielas przypomniała, że informacja ta szczegółowo omówiona była na
Komisjach rady Powiatu, a mianowicie na Komisji ds. Społecznych i
Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, Komisji Polityki
Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji
Edukacji Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej.
Radni do przedstawionej informacji uwag nie wnieśli.
Radni przyjęli informację z działalności i realizacji budżetu Zakładu Aktywności
Zawodowej w Sztumie za 2009 rok.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do Protokołu XLVII/2010

Ad.10 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie
współdziałania z innymi powiatami w realizacji programu pod
nazwą „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”.
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.
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W obecności 15 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLVII/292/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w
sprawie współdziałania z innymi powiatami w realizacji programu pod nazwą
„Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr XLVII/10.
b) w sprawie rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sztumskiego.
Inspektor Wydziału EK Karolina Ratusznik- Korzeń 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 15 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLVII/293/2010 w sprawie rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sztumskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr XLVII/10.

c) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego.
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 15 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLVII/294/2010 w sprawie zmiany statutu Powiatu Sztumskiego
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do Protokołu nr XLVII/10.
d) w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego jako członka
wspierającego do Stowarzyszenia działającego pod nazwą
„Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią” z siedzibą
w miejscowości Górki 3.
Wicestarosta Zygmunt Smoliński przedstawił i omówił projekt powyższej
uchwały.
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Radni do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
W obecności 15 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLVII/295/2010 w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego jako członka
wspierającego do Stowarzyszenia działającego pod nazwą „Powiślańska
Regionalna Agencja Zarządzania Energią” z siedzibą w miejscowości Górki 3.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do Protokołu nr XLVII/10.
e) w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu do Zarządu
Stowarzyszenia „ Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania
Energią” z siedzibą w miejscowości Górki 3.
Wicestarosta Zygmunt Smoliński przedstawił i omówił projekt powyższej
uchwały. Dodał, że Zarząd w obecności 4 członków, 3 głosami „za” i 1
„wstrzymującym się” zaopiniował pozytywnie projekt uchwały.
Starosta Piotr Stec wyjaśnił, iż powiaty uczestniczące w tym projekcie na
delegatów wytypowały pracowników merytorycznych. Taką tez decyzję podjął
Zarząd Powiatu Sztumskiego.
Radni do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
W obecności 15 radnych Rada Powiatu 14 głosami „za” i 1 wstrzymującym się
podjęła uchwałę nr XLVII/296/2010 w sprawie delegowania przedstawiciela
Rady Powiatu do Zarządu Stowarzyszenia „ Powiślańska Regionalna Agencja
Zarządzania Energią” z siedzibą w miejscowości Górki 3.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do Protokołu nr XLVII/10.
f) w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych w jednostkach
budżetowych.
W zastępstwie Skarbnika Powiatu rewident finansowy Anna Morozowska
przedstawiła i omówiła projekt uchwały. Dodała, że projekt uchwały
pozytywnie zaopiniowała Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu.
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Radni do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
W obecności 15 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLVII/297/2010 w sprawie likwidacji rachunku dochodów własnych w
jednostkach budżetowych.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do Protokołu nr XLVII/10.
g) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
procedury uchwalania budżetu Powiatu Sztumskiego oraz rodzaju i
szczegółowości
materiałów
informacyjnych
towarzyszących
projektowi budżetu oraz ustalania zakresu i formy informacji o
przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za I półrocze
roku budżetowego.
W zastępstwie Skarbnika Powiatu rewident finansowy Anna Morozowska
przedstawiła i omówiła projekt powyższej uchwały. Dodała, że projekt uchwały
szczegółowo omówiony był na Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu
Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz pozytywnie przez nią zaopiniowany.
Radni do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
W obecności 15 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLVII/298/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
procedury uchwalania budżetu Powiatu Sztumskiego oraz rodzaju i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
oraz ustalania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Sztumskiego za I półrocze roku budżetowego.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do Protokołu nr XLVII/10.
h) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
W zastępstwie Skarbnika Powiatu rewident finansowy Anna Morozowska
przedstawiła i omówiła projekt powyższej uchwały. Projekt uchwały
szczegółowo omówiony był na Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu
Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz pozytywnie przez nią zaopiniowany.
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Radni do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
W obecności 15 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLVII/299/2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do Protokołu nr XLVII/10.

Ad.11 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta Piotr Stec udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego
Zdziebłowskiego oraz radnego Zwolenkiewicza w sprawie obchodów 90
rocznicy Plebiscytu na Powiślu. Starosta wyjaśnił, iż swego czasu rzeczywiście
powstał pomysł na zorganizowanie tych uroczystości wspólnie z Powiatem
Kwidzyńskim. Powiat Kwidzyński zdecydował jednak, że uroczystości te
obchodził będzie w Janowie. Na obchody rocznicowe w Sztumie zaproszono
władze Powiatu Kwidzyńskiego. Zaproszono także Starostę Powiatu Iławskiego
oraz Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Co zaś do ogrodzenia, o którym wspomniał radny Kania, Starosta był
innego zdania. Uważał, że ogrodzenie wykonano prawidłowo i przyczyniło się
ono do wzmocnienia bezpieczeństwa młodzieży szkolnej.
Ad. 12 Wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Tomasz Chętnik w imieniu Klubu Radnych Platformy
Obywatelskiej zgłosił wniosek do Zarządu Powiatu Sztumskiego o odwołanie z
funkcji likwidatora SP ZOZ w Sztumie Pana Tadeusza Wojszkuna.
Radny Mariusz Żółtowski złożył do Zarządu Powiatu wniosek o
zorganizowanie debaty publicznej na temat obecnej sytuacji w szpitalu
sztumskim.
Ad11. Sprawy różne.
Starosta Piotr Stec zaprosił radnych na uroczystość związaną z obchodami
Dni Powiatu Sztumskiego, która w roku bieżącym odbędzie się 14 sierpnia w
Parparach.
Ad.16 Zakończenie obrad
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Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Zielonka zamknął obrady, wypowiadając formułę:
„Zamykam obrady XLVII/10 sesji Rady Powiatu Sztumskiego.”

Czas trwania sesji: od godz. 1500 do godz. 1810
Protokołowała:
Elżbieta Kufeldt (-) podpis nieczytelny

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