Protokół nr XLIII2010
z sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 9 marca 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 9 marca 2010 roku na sesji Rady Powiatu Sztumskiego obecnych
było 17 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr1 do Protokołu nr XLIII/2010.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr2 do Protokołu nr XLIII/2010
Ad3. Przyjęcie porządku obrad.

W związku z prośbą złoŜoną przez Skarbnika Powiatu Panią Lucynę
Bednarską dotyczącą udziału w z uroczystości rodzinnej, Przewodniczący Rady
Wojciech Zielonka zaproponował zmianę w porządku obrad. Zmiana dotyczyła
przeniesienia pkt. 12 ppkt. „c” porządku, dotyczącego podjęcia uchwały Rady
Powiatu Sztumskiego w sprawie zmiany budŜetu Powiatu Sztumskiego na 2010
rok zaraz po pkt. 4 porządku jako punkt 5. Pozostałe punkty pozostają w
kolejności.
O wniesienie zmiany do porządku sesji poprosił takŜe Starosta Piotr Stec, a
mianowicie: o wprowadzenie projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w
sprawie akceptacji treści odpowiedzi na skargę oraz projektu Rezolucji w
sprawie podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa Pomorskiego dotyczącej
90 rocznicy Plebiscytu na Powiślu. Ponadto Starosta przedłoŜył radnym pisemną
informację w sprawie utworzenia Centrum Aktywności Zawodowej w Sztumie.
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Poinformował takŜe, Ŝe firma Szpitale Polskie złoŜyła do Zarządu Powiatu
wniosek w sprawie obniŜenia gwarancji bankowej. W związku z tym, poprosił
radcę prawnego o opinię w tej sprawie. Ponadto zasugerował, aby obecni na sali
obrad przedstawiciele firmy Szpitale Polskie S.A. mogli osobiście uzasadnić
radnym wniosek związany z obniŜeniem gwarancji bankowej.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka zaproponował, aby wniesioną
do porządku przez Starostę zmianę dotyczącą projektów uchwał umieścić w pkt.
12 jako ppkt. „c” i ppkt. „d”. Pozostałe punkty następują w kolejności.
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Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z
proponowaną zmianą.
Porządek posiedzenia wraz z proponowanymi zmianami został przyjęty
jednogłośnie.
Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 3 do Protokołu XLIII/2010

Ad. 4 Zatwierdzenie Protokołu nr XL/2009 z sesji Rady Powiatu.
Radni do w/w protokołu uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie
zatwierdzenie Protokołu nr XL/09 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
Protokół nr XL/09 z sesji został zatwierdzony jednogłosnie.
Ad.5 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w

sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok.

Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt uchwały.
Poinformowała, Ŝe powyŜszy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
przez Komisję Polityki Gospodarczej, BudŜetu, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka zapytał, czy środki zwiększające
budŜet w dziale 600 w rozdziale 60014, a otrzymane z Ministerstwa Finansów
to dotacja docelowa.
Skarbnik Lucyna Bednarska wyjaśniła, Ŝe środki w kwocie 649.379 zł.
otrzymano po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność projektu na
inwestycję drogową Sztum – Postolin. To refundacja poniesionych wydatków w
2009 roku, a wpływ powyŜszych środków nastąpił w 2010 roku, co zwiększa
dochody bieŜącego roku.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz nawiązał do inwestycji pn. „Pętla
śuławska”. Radnego interesowała kwota w wysokości 20.000 zł przeznaczona
na wydatki związane z wycinką drzew i nasadzeniami. Zapytał, czy
zaplanowana kwota nie powinna stanowić kosztu związanego z remontami dróg.
Radny wyraził stanowisko, Ŝe według niego w 2010 roku do realizacji tej
inwestycji nie dojdzie. W związku z tym planowanie powyŜszych kosztów jest
nieuzasadnione.
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Naczelnik Wydziału AB Wojciech Babalski wyjaśnił, Ŝe decyzja o
zezwoleniu na wycinkę drzew nie jest spowodowana inwestycją drogową, a
dotyczy kompleksowej inwestycji w Stanicę Wodną w Białej Górze. Projekt
w/w inwestycji jest cały czas w fazie uzgodnień. Stad teŜ wprowadzane są
dodatkowe elementy, które są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa na
drodze. Nie ujęcie w budŜecie wydatków na powyŜszy cel, nie pozwoliłoby na
ich sfinansowanie w momencie rozpoczęcia inwestycji. Wycinka drzew i
nasadzenia są wymogiem jakiego zaŜądał Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Radny Ryszard Zdziebłowski zapytał, co będzie z zaplanowanymi w
budŜecie środkami finansowymi w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w roku
bieŜącym.
Skarbnik Lucyna Bednarska wyjaśniła, Ŝe powyŜsze środki
zarezerwowano tylko i wyłącznie na cel jaki jest we wniosku o płatność.
Środki te będą uruchomione tylko w przypadku, gdy omawiana inwestycja
rozpocznie się w bieŜącym roku.
Radny Józef Kania odniósł się do, jego zdaniem, nieprawidłowo
sporządzonego kosztorysu inwestycji drogowej Sztum – Postolin. Zdaniem
radnego koszty związane z dodatkowymi pracami wynikłymi podczas realizacji
inwestycji zgłoszone przez wykonawcę, a nie uwzględnione w kosztorysie,
winien ponieść projektant.
Skarbnik Lucyna Bednarska wyjaśniła, Ŝe koszty związane z
dodatkowymi pracami, stanowią kwotę rzędu 70 tys. złotych. Dodatkowe prace
wynikłe podczas realizacji inwestycji mogą okazać się dopuszczalne i zgodne z
prawem. Inwestycja musi być realizowana, a środki na prace dodatkowe naleŜy
zabezpieczyć w budŜecie. JeŜeli okaŜe się, Ŝe wskazane przez radnego
uchybienia są po stronie kosztorysanta, to Powiat będzie dochodził
odszkodowania na drodze cywilno-prawnej.
Radna Jolanta Szewczun poprosiła o przedstawienie dodatkowych
informacji na temat inwestycji pn. „Pętla śuławska”. Zapytała czy decyzja o
wycince i nasadzeniu drzew jest uwzględniona w dokumentacji środowiskowej.
Naczelnik Wydziału AB Wojciech Babalski wyjaśnił, Ŝe na obecną chwilę
wydano zezwolenie na wycinkę drzew, a decyzja środowiskowa będzie wydana
w późniejszym terminie. Zatem decyzja o wycince i nasadzeniu drzew nie jest
jeszcze uwzględniona w dokumentacji środowiskowej.
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
XLIII/276/2010 w sprawie zmiany budŜetu powiatu na 2010 rok.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do Protokołu nr XLIII/10.
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Przewodniczący Rady zaproponował, aby kontynuować podejmowanie
uchwał z małą zmianą, a dotyczącą prezentacji w pierwszeństwie projektów
przedstawianych przez panią Anetę Kwiatkowską.
Propozycję Przewodniczącego przyjęto jednogłośnie.
b)w

sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom
niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących
na terenie Powiatu Sztumskiego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania.

Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska przedstawiła i omówiła
projekt powyŜszej 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
XLIII/277/2010 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na
terenie Powiatu Sztumskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr XLIII/10.
c) w

sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z regionem Telavi w
Gruzji.

Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska przedstawiła i omówiła
projekt powyŜszej uchwały.
Starosta Piotr Stec dodatkowo poinformował, iŜ projekt powyŜszej
uchwały jest konsekwencją pobytu delegacji samorządowców z regionu Telavi,
którzy wyrazili chęć nawiązania współpracy z Powiatem Sztumskim. Samorząd
Telavi zamierza poszerzyć wiedzę dotyczącą europejskiego sposobu
zarządzania. Stąd teŜ wola podpisania umowy o współpracy partnerskiej. Gruzja
chce się uczyć demokracji i samorządności na wzór samorządności
obowiązującej w Polsce. Współpraca polegałaby nie tylko na wymianie
doświadczeń pracy w samorządach, ale takŜe na nawiązaniu współpracy
gospodarczej oraz na tzw. „wymianie” młodzieŜy, dzięki czemu młodzi ludzie
będą podróŜować, poznawać rówieśników i dzielić się doświadczeniami.
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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 17 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLIII/278/2010 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z regionem
Telavi w Gruzji.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 6 do Protokołu nr XLIII/10.
d)w

sprawie akceptacji treści odpowiedzi na skargę.

Naczelnik wydziału ON Halina Gierała przedstawiła i omówiła projekt
powyŜszej 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
XLIII/279/2010 w sprawie akceptacji treści odpowiedzi na skargę.
Treść uchwały stanowi załącznik nr 7 do Protokołu nr XLIII/10.
e)

w sprawie podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa
Pomorskiego dotyczącej 90 rocznicy Plebiscytu na Powiślu.

Starosta Piotr Stec przedstawił i omówił projekt powyŜszej uchwały.
Radni do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
f)

W obecności 17 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLIII/280/2010 w sprawie podjęcia uchwały przez Sejmik Województwa
Pomorskiego dotyczącej 90 rocznicy Plebiscytu na Powiślu.

Treść uchwały stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr XLIII/10.
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Ad.5 Informacja w sprawie wykorzystania dotacji przez organizacje
pozarządowe Powiatu Sztumskiego w 2009 roku.
Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska przedstawiła informację w
powyŜszej sprawie.
Radni do przedstawionej informacji uwag nie wnieśli
Informacja stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr XLIII/10.
Ad.6 Informacja
międzysesyjnym.

Starosty

z

działalności

Zarządu

w

okresie

Starosta Piotr Stec przedstawił informację z działalności Zarządu w
okresie międzysesyjnym.
Ponadto dodał, Ŝe na terenie Powiatu Sztumskiego jak i Województwa
Pomorskiego odbyło się wiele spotkań, konferencji i innych ciekawych
wydarzeń.
Starosta uczestniczył w spotkaniu z Prezesem Towarzystwa Rozwoju
Dzierzgonia, który takŜe kieruje Kwidzyńskim Parkiem Technologicznym.
Rozmowy dotyczyły utworzenia oddziału podobnego Parku w Sztumie, co
stworzyłoby warunki dla pozyskiwania tanich kredytów dla małych i średnich
przedsiębiorstw. W Sopocie uczestniczył w spotkaniu dotyczącym Pomorskiej
Strefy Ekonomicznej oraz w spotkaniu z szefem Towarzystwa „Nasz Dom”
panem Tomaszem Polkowskim, które dotyczyło moŜliwości nawiązania
współpracy z Towarzystwem jak równieŜ pozyskania środków
współfinansowania budowy dwóch powiatowych domów dziecka. W Urzędzie
Wojewódzkim w Gdańsku odbyło się spotkanie z Wojewodą, którego tematem
było zabezpieczenie przeciwpowodziowe. W Gdańsku odbyła się konferencja
na temat aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa
pomorskiego. W szkole nr 2 w Sztumie odbyła się wieczornica poświęcona bl.
ks. Władysławowi Demskiemu oraz uroczystość związana z nadaniem imienia
Szkolnemu Kołu Caritas. W Gimnazjum nr 1 w Sztumie odbyła się uroczystość
upamiętnienia 70 rocznicy Deportacji Polaków na Wschód. Poza tym odbyły się
turnieje tenisa stołowego, studniówki, zebranie Zarządu Lokalnej Grupy
Działania a takŜe spotkanie w sprawie Forum Oświatowego. Starosta
uczestniczył w rozmowie z panią Minister Ostrowską, która dotyczyła
utworzenia Centrum Aktywności Zawodowej konsekwencją której jest
informacja jaką przedłoŜono radnym w tej sprawie. W Nadleśnictwie w
Kwidzynie przeprowadzono rozmowy oraz dokonano uzgodnienia co do
wyremontowania drogi powiatowej na odcinku Krastudy w kierunku Kątek w
ramach środków finansowych z Nadleśnictwa. Podpisano umowy na realizację
tzw. „schetynówki” i trwają przygotowania do przeprowadzenia przetargów na
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remonty dróg. W Starostwie odbyła się promocja ksiąŜki pana Krzysztofa
Skoka. W toku są przygotowania do uroczystości związanych z 90 rocznicą
Plebiscytu na Powiślu, a takŜe przygotowania do konferencji związanej z 20
rocznicą samorządów polskich. Prowadzone są rozmowy dotyczące drogi
dojazdowej do ciepłowni w Sztumie.
Starosta przypomniał, Ŝe z firmy Szpitale Polskie wpłynął wniosek o
obniŜenie kwoty gwarancji bankowej.
W związku z tym, iŜ na obradach był przedstawiciel tej firmy Starosta
zasugerował, aby osobiście udzielił bliŜszych informacji na ten temat.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby przedstawiciel firmy Szpitale
Polskie informacji związanej z obniŜeniem gwarancji bankowej udzielił zaraz
po złoŜonej informacji na temat SP ZOZ w likwidacji przez Likwidatora
Tadeusza Wojszkuna.
Starosta poprosił teŜ o uczczenie minutą ciszy św. Pamięci ks. prałata
Antoniego Kurowskiego.

Informacja stanowi załącznik nr 10 do Protokołu nr XLIII/10.
Ad.7 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Roman Kulpa zapytał, czy ze Starostwa Powiatowego w
Malborku wpłynął wniosek o dofinansowanie Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania i Niepełnosprawności. Poprosił równieŜ o szersze informacje na
temat remontów dróg w ramach tzw. „schetynówek”
Radnego Mariusza śółtowskiego interesowała wysokość wsparcia
finansowego udzielonego dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie i na jaki
cel dofinansowanie zostało przeznaczone.
W imieniu Klubu „Razem i Lewica” radny Jerzy Wesołowski złoŜył
pisemną interpelację. Dotyczyła ona projektu pn „Pętla śuławska”.
Radnego Zbigniewa Zwolenkiewicza interesowało stanowisko Zarządu w
sprawie złoŜonego wniosku przez Stowarzyszenie „Klub Abstynenta Radość i
Słońce” w Sztumie a dotyczącego udostępnienia dla Stowarzyszenia dalszych
pomieszczeń w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Następną
sprawą która radnego interesowała dotyczyła rewitalizacji parków i pałaców na
terenie Powiatu Sztumskiego. Zapytał jak dalece posunięte są prace w tej
mierze.
Radny wyraził swoje niezadowolenie z powodu likwidacji Sądu Grodzkiego w
Sztumie. Zapytał, czy Zarząd wykorzystał wszystkie środki celem utworzenia
roków sądowych.
Radny Ryszard Zdziebłowski odniósł się do problemu związanego z drogą
dojazdową do ciepłowni sztumskiej. Poinformował, Ŝe uczestniczył w spotkaniu
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mieszkańców z ul. Czarnieckiego, w którym uczestniczyli takŜe przedstawiciele
firmy PRATERM oraz pan Wicestarosta i Naczelnik Wydziału KT Starostwa
Powiatowego. Jednym z postawionych wniosków było doprowadzenie do
spotkania z przedstawicielami firmy ZASPA. Radny zapytał, czy takie spotkanie
się odbyło i jakie zapadły ustalenia ostateczne.
Radny Ryszard Mojecki po raz kolejny nawiązał do sprawy przewoźnika
„Latocha” ubiegającego się o „wejście” z przewozami na trasie Sztum Dzierzgoń. Poprosił o dalsze w tej sprawie informacje.
Ad.8 Informacja na temat sytuacji SP ZOZ w stanie likwidacji – wykonanie
planu finansowego za 2009 rok.
Likwidator Tadeusz Wojszkun przedstawił informację w powyŜszej
sprawie.
Radny Jerzy Wesołowski nawiązał do usług zdrowotnych wykonywanych
na oddziale rehabilitacji w szpitalu sztumskim. Ku swojemu zaskoczeniu
zauwaŜył, Ŝe usługi rehabilitacyjne, które do niedawna były bezpłatne, obecnie
są płatnymi. Zapytał co jest powodem tych zmian.
Likwidator Tadeusz Wojszkun wyjaśnił, Ŝe zmiany w zakresie
świadczenia usług zdrowotnych są konsekwencją zmian jakie weszły w Ŝycie w
związku z wydanym przez Ministra Zdrowia Rozporządzeniem. Zakres
rehabilitacji ambulatoryjnej oraz rodzaje zabiegów finansowane dotychczas z
NFZ zostały pomniejszone i w chwili obecnej są odpłatne.
Radny Mariusz śółtowski poprosił o wyjaśnienie w przedmiocie „kosztów
własnych sprzedaŜy materiałów”. Zwrócił uwagę na fakt, Ŝe w informacji
przedstawionej przez likwidatora sprzedaŜ zakwalifikowano do kosztów.
Zdaniem radnego sprzedaŜ materiałów jest przychodem, a nie kosztem. Odniósł
się takŜe do wierzytelności wykazanych na koniec roku 2009.
Zapytał czy na chwilę obecną uległy one zmianie.
Likwidator wyjaśnił, Ŝe „koszty własne sprzedaŜy” to wymagany zapis
księgowy i tylko w takiej postaci moŜe być przedstawiony.
Odnośnie zaś naleŜności wobec wierzycieli wykazanych na koniec roku
2009 to częściowo je uregulowano.
Radny Roman Kulpa zapytał, czy wraz z likwidacją SP ZOZ uległa
równieŜ likwidacji Rada Społeczna działająca przy SP ZOZ.
Sekretarz Maria Król wyjaśniła, Ŝe w ustawie brak jest zapisów
dotyczących tej sprawy. Zdaniem Sekretarza działalność Rady Społecznej
zakończy się wraz z zakończeniem likwidacji SP ZOZ w Sztumie.
Zdaniem Radnego Zbigniewa Zwolenkiewicza Rada Społeczna ma swoją
kadencyjność i w momencie kiedy skończy się jej kadencja naleŜy powołać
następną.
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Według radnego Romana Kulpy Rada Społeczna powinna spełniać swoją
rolę i odbyć ustawowe spotkanie.
Radni do przedstawionej informacji uwag więcej nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka dyskusję na powyŜszy tematem
zamknął.
Informacja stanowi załącznik nr 11 do Protokołu nr XLIII/10.
Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielowi firmy Szpitale
Polskie S.A. – panu Sławomirowi Nawrockiemu..
Pan Sławomir Nawrocki poinformował, Ŝe wniosek firmy skierowany do
Zarządu Powiatu dotyczy obniŜenia gwarancji bankowej do kwoty 3 milionów
złotych z jednoczesną propozycją zwiększenia drugiego zabezpieczenia
naleŜytego wykonywania umowy tj. weksla In blanco o kwotę obniŜenia
gwarancji. Uwolnienie dodatkowych środków finansowych zamroŜonych w
związku z gwarancją bankową pozwoli na wdroŜenie decyzji inwestycyjnej.
Inwestycja dotyczyłaby utworzenia Centrum Kardio-Angiologii Interwencyjnej
w Szpitalu Polskim Sztum jeszcze w roku bieŜącym. Będzie to pierwszy i raczej
jedyny tego typu ośrodek w regionie Powiśla. Ośrodek winien wpłynąć
znacząco na wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Stąd prośba o
obniŜenie przedmiotowej gwarancji bankowej.
Przewodniczący Rady zasugerował, aby wniosek ten był tematem na
posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady.
Starosta Piotr Stec wyjaśnił, Ŝe zanim Zarząd wyda decyzję co do
powyŜszej sprawy chce poznać opinię radnych.
Pismo stanowi załącznik nr 12 do Protokołu nr XLIII/10.
Ad.9 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za 2009 rok oraz informacja o stanie powiatowych obiektów
uŜyteczności publicznej stanowiących własność Starostwa Powiatowego w
Sztumie.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Adam Krzysztofik
przedstawił i omówił powyŜsze sprawozdanie.
Radni do przedstawionego sprawozdania uwag nie wnieśli
Radni przyjęli Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za 2009 rok oraz informacja o stanie powiatowych obiektów
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uŜyteczności publicznej stanowiących własność Starostwa Powiatowego w
Sztumie
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do Protokołu nr XLIII/10.
Ad.10 Informacja dotycząca stanu realizacji dopłat bezpośrednich dla
rolników
Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sztumie Wojciech Cymerys
przedstawił informację w powyŜszej sprawie.
Radni do przedstawionej informacji uwag nie wnieśli
Informacja stanowi załącznik nr 14 do Protokołu nr XLIII/10.
Ad.11 Informacja na temat wydanych pozwoleń na budowę w roku 2009.
Naczelnik Wydziału AB Wojciech Babalski przedstawił informację na
powyŜszy temat.
Radni do przedstawionej informacji uwag nie wnieśli
Informacja stanowi załącznik nr 15 do Protokołu nr XLIII/10.
Ad.12 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W sprawie zapytania radnego Romana Kulpy, a dotyczącego
dofinansowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania i Niepełnosprawności
Starosta wyjaśnił, Ŝe zgodnie z zawartym porozumieniem na wykonywanie i
realizowanie zadań powiatu wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej Powiat przeznacza algorytmem kwotę w wysokości 7.000 złotych.
Zwiększenie dofinansowania z budŜetu powiatu podjęte musi być w formie
uchwały Rady.
Gdy chodzi o remont dróg w ramach tzw. „schetynówek”, na terenie Gminy
Stary Dzierzgoń, to do remontu przeznaczono 2 kilometrowy odcinek drogi na
trasie Myślice – Porzecze - Protowo
W związku z zapytaniem radnego śółtowskiego dotyczącego
dofinansowania Komendy Powiatowej Policji w Sztumie Starosta wyjaśnił, Ŝe
wsparcie dotyczyło zakupu paliwa. Wysokość wsparcia stanowi kwotę 3.000
złotych.
W sprawie interpelacji złoŜonej przez radnego Wesołowskiego, Starosta
poprosił o pisemne jej przekazanie. Powiedział, Ŝe w takiej teŜ formie udzieli
odpowiedzi.
Starosta wyjaśnił sprawę dotyczącą wydzierŜawienia dodatkowych
pomieszczeń dla Stowarzyszenia „Klub Abstynenta Radość i Słońce” w
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Sztumie. Powiedział, iŜ z informacji jaką otrzymał z Poradni PsychologicznoPedagogicznej wynika, Ŝe współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem a Poradnią
nie zawsze układa się pozytywnie. Zdaniem Starosty naleŜałoby doprowadzić do
spotkania stron zainteresowanych i określić warunki współpracy.
Jeśli zaś chodzi o rewitalizację parków dworskich, to samorządy nie mogą
aplikować o środki na ten cel. W związku z tym prowadzone są rozmowy ze
Stowarzyszeniami , które mogłyby rozpocząć procedurę aplikowania środków w
Ministerstwie Kultury. Odnośnie likwidacji Sądów Grodzkich, Starosta
powiedział, Ŝe Zarząd Powiatu nie pogodził się z tym faktem tak samo jak wiele
innych samorządów w Polsce. Jest to projekt rządowy realizowany w całym
kraju, na który samorządy de facto nie mają Ŝadnego wpływu.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poinformował, iŜ otrzymał z
Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedź na rezolucję Rady Powiatu w sprawie
utworzenia w Sztumie roków sądowych. Treść tej odpowiedzi przedstawi w
sprawach róŜnych.
Wicestarosta Zygmunt Smoliński udzielił odpowiedzi na zapytanie
radnego Zdziebłowskiego. Poinformował, Ŝe uczestniczył w spotkaniu obu firm
tj. firmy PRATERM i firmy ZASPA. Firma ZASPA udostępni swoją drogę na
przejazd środkom transportowym firmy PRATERM pod warunkiem, Ŝe firma ta
będzie partycypować w utrzymaniu i opłatach za drogę lub Gmina Sztum zwolni
firmę ZASPA z płacenia podatków od tej nieruchomości. Podatek to kwota
rzędu 120 tys. złotych kwartalnie. Jest oczywiste, Ŝe Gmina Sztum nie wyraziła
na takie rozwiązanie zgody.
Jedynym rozwiązaniem będzie poszerzenie łącznika ul. Czarnieckiego z ul.
Spokojną w celu umoŜliwienia wjazdu do bramy sztumskiej ciepłowni.
Zdaniem radnego Zbigniewa Zwolenkiewicza nie byłoby dyskusji na ten
temat, gdyby ul. Czarnieckiego była wyremontowana.
Wicestarosta wyjaśnił, iŜ ul. Czarnieckiego naleŜałoby dostosować do tzw.
cięŜkiego tonaŜu. Niezbędne byłoby wykonanie podbudowy głębinowej, co jest
niemoŜliwe z uwagi na fakt, iŜ pod wymienioną ulicą „przechodzą” media.
Poza tym, przy ulicy tej usytuowane są budynki bez fundamentów, które
podczas cięŜkiego ruchu na drodze byłyby naraŜone na naruszenie ich
konstrukcji.
W sprawie zaś wejścia nowego przewoźnika osobowego na linię
przewozową Dzierzgoń – Stary Targ – Sztum, Starosta wyjaśnił, Ŝe sprawę
skierowano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. Na
chwilę obecną SKO nie przedstawiło jeszcze stanowiska w tej sprawie.
Ad. 12 Wnioski i oświadczenia radnych.
Nie wniesiono.
Ad11. Sprawy róŜne.
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Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka odczytał odpowiedź, z
Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z rezolucją Rady Powiatu w sprawie
utworzenia w Sztumie roków sądowych. Odnosząc się do postulatu zawartego w
Rezolucji Rady Powiatu Sztumskiego, Ministerstwo Sprawiedliwości
poinformowało, Ŝe nie przewiduje się utworzenia stałych posiedzeń sądowych
(dawnych roków sądowych). Stanowiły one bowiem utrudnienie dla właściwego
sprawowania nadzoru nad rozpoznawanymi tam sprawami, a ponadto
przyczyniły się do nadmiernego rozdrobnienia struktur sądownictwa. Z dniem
17 lutego 2010 r. zniesione zostały ostatnie funkcjonujące w kraju stałe
posiedzenia sądowe.
Radny Józef Kania zapytał, dlaczego przy Gimnazjum nr1 w Sztumie
wciąŜ zamknięte jest boisko. To samo pytanie dotyczyło boiska „Orlik” przy ZS
w Sztumie.
Starosta Piotr Stec przypomniał, Ŝe boisko Orlik jest czynne od 1.03.2010
roku.
Obecny na sesji Rady Powiatu Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w
Sztumie, Adam Kaszubski powiedział, iŜ z informacji jakie posiada w sprawie
boiska przy Gimnazjum wynika, Ŝe płyta boiska nie „zawiązała” się
dostatecznie, aby moŜna było z niej korzystać.
Obecny na sesji Dyrektor ZS w Sztumie Mariusz Krauze zachęcił radnych
do zapoznania się z instrukcją uŜytkowania obiektu „Orlik”. Szczególną uwagę
zwrócił na zakaz uŜytkowania boiska podczas niskich temperatur powietrza.
Ad.16 Zakończenie obrad
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Zielonka zamknął obrady, wypowiadając formułę:
„Zamykam obrady XLIII/10 sesji Rady Powiatu Sztumskiego.”
Czas trwania sesji: od godz. 1500 do godz. 1845
Protokołowała:
ElŜbieta Kufeldt (-) podpis nieczytelny

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