Protokół nr XLVIII 2010
z sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 sierpnia 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 31 sierpnia 2010 roku na sesji Rady Powiatu Sztumskiego
obecnych było 17 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr1 do Protokołu nr XLVIII/2010.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr2 do Protokołu nr XLVIII/2010
Ad3. Przyjęcie porządku obrad.
Starosta Piotr Stec poprosił o wniesienie zmiany do porządku sesji, a
mianowicie: przyjęcie Rezolucji Rady Powiatu w XXX Rocznicę Powstania
Solidarności.
Przewodniczący Rady zaproponował aby wniesioną przez Starostę zmianę
umieścić jako pkt. „9”, a pozostałe punkty następują w kolejności.
Porządek sesji przewidywał:
1. Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie
prawomocności obrad.
2.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Protokołu nr XLV/2010 , nr XLVI oraz nr XLVII/2010 z sesji Rady
Powiatu.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) zmieniająca uchwałę nr XLV/287/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 w sprawie
określenia zadań i zmiany w podziale wysokości środków Państwowego Funduszu
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rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2010 roku – referuje
Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska.
Łęgowska
b) zmieniająca uchwałę nr XXXIII/2010/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku w
sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego oraz określenia zasad i trybu
pracy Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego – referuje Przewodniczący Rady Wojciech
Zielonka.
c) w sprawie odwołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie w likwidacji – referuje Sekretarz Maria Król.
Król
d) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok – referuje Skarbnik Lucyna
Bednarska
Bednarska.
narska
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Przyjęcie Rezolucji Rady Powiatu w XXX Rocznicę Powstania Solidarności – referuje
Starosta Powiatu Sztumskiego Piotr Stec.
10.
10. Wnioski i oświadczenia.
11.
11. Sprawy różne.
12.
12. Zakończenie obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z
wniesioną zmianą.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 3 do Protokołu XLVIII/2010

Ad. 4 Zatwierdzenie Protokołu nr XLV, nr XLVI oraz nr XLVII z sesji
Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy do przedstawionych wyżej protokołów
radni mają uwagi.
Radni do w/w protokołów uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie
zatwierdzenie Protokołu nr XLV, nr XLVI oraz nr XLVII z sesji Rady
Powiatu Sztumskiego.
Protokół nr XLV, nr XLVI oraz XLVII z sesji został jednogłośnie
zatwierdzony.
Ad.5 Informacja
międzysesyjnym.

Starosty

z

działalności

Zarządu

w

okresie

Starosta Piotr Stec poprosił, aby przed przedstawieniem informacji z
działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym mógł wręczyć akty awansu
zawodowego dla nauczycieli mianowanych tj. Agnieszce Lipińskiej, Agnieszce
Hrynowieckiej, Annie Kobusińskiej, Agnieszce Ciosek, Kamili Lewandowskiej,
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Annie Szymczak, Joannie Alicji Tomczak, Iwonie Burczyk. Starosta odczytał
treść ślubowania. Wymienione wyżej osoby złożyły ślubowanie. Następnie
wręczono im akty awansu zawodowego.
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
spotkań, konferencji, a także innych ciekawych wydarzeń.
W Kwidzynie odbyła się konferencja poświęcona energii odnawialnej. W
ramach
audytu
energetycznego
rozpatrywane
są
inwestycje
termomodernizacyjne na terenie całego Powiśla.
W sali konferencyjnej przy ul Reja w Sztumie odbyła się debata na temat
bezpiecznego zachowania się nad wodą oraz udzielenia pierwszej pomocy w
ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”. W auli KWP w Gdańsku odbyły się
obchody Święta Policji. Z tej okazji w sali sztumskiego zamku odbyła się
również uroczysta akademia, której organizatorem była Komenda Powiatowa
Policji w Sztumie. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie
Gdańskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami Instytutu Badań nad
Gospodarką Rynkową. Spotkanie to dotyczyło wstępnych założeń koncepcji
subregionalnej współpracy na płaszczyźnie gospodarczej . IBGR wskazał jako
atrakcyjny inwestycyjnie obszar Powiśla, co stwarza
szanse rozwoju
gospodarczego także na terenie powiatu sztumskiego. Na konwencie starostów
zawarto porozumienie w sprawie informatyzacji państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz opracowania systemu organizacji,
zarządzania i udostępniania przez Internet. Porozumienie zostało zawarte przez
Urząd Marszałkowski i 16 powiatów Województwa Pomorskiego.
Starosta uczestniczył w Waplewie Wielkim w rodzinnym spotkaniu
Sierakowskich. Obecne były władze Województwa Pomorskiego i Gminy Stary
Targ. W Parparach 14 sierpnia br.odbyły się Dni Powiatu Sztumskiego. We
Fromborku odbył się Międzynarodowy Zlot Żeglarski. W urzędzie Miasta w
Malborku odbyło się spotkanie dotyczące projektu pn „System Promocji i
Informacji Gospodarczej Województwa Pomorskiego”. Starosta udzielił
informacji, iż została zakończona modernizacja drogi Sztum – Postolin.
Przygotowano także projekt przyszłorocznych inwestycji w ramach tzw.
„schetynówek”. Podpisano umowę na realizację projektu samorządowego pn „Ja
tam do urzędu nie chodzę, wolę ich unikać”. Ponadto Starosta poinformował, że
w konflikcie lekarzy ze spółką Szpitale Polskie osiągnięto porozumienie i
obecna sytuacja w szpitalu jest już stabilna. Starosta przekazał radnym
informację, iż 12 września br. w Starym Targu odbędą się dożynki powiatowe, a
w ostatni weekend września br. uroczystości związane z rocznicą powstania
Solidarności.
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Informacja stanowi załącznik nr 4 do Protokołu XLVIII/2010

Ad6. Interpelacje i zapytania radnych.
Radnego Józef Kanię interesowało, czy w związku z zakończoną
modernizacją drogi Sztum – Postolin odbyło się uroczyste jej otwarcie.
Nawiązał do dawnych tradycji uroczystego przecinania wstęg podczas
oddawania do użytku zakończonych inwestycji.
Radny poruszył również sprawę rozkopanej ul. Nowowiejskiego. Zapytał
co jest tego przyczyną. Zwrócił także uwagę na nieoczyszczone pobocza i
przydrożne rowy na drodze z Dzierzgonia do Mikołajek Pomorskich.
Radny zapytał o etap realizacji inwestycji jaką jest budowa dwóch domów
dziecka oraz o zmianę składu osobowego dyrekcji w sztumskim szpitalu.
Poprosił także o udzielenie informacji w sprawie budowy oddziału
angiokardiologii.
W nawiązaniu do informacji dotyczącej spotkania z przedstawicielami
Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, którą przekazał Starosta, radny
Zbigniew Zwolenkiewicz zapytał, na czym polega atrakcyjność gospodarcza
regionu Powiśla.
Radny wyraził niezadowolenie z faktu, iż Stowarzyszenie Klub Abstynenta
„Radość i Zycie” otrzymało negatywną decyzję co do wydzierżawienia
dodatkowego pomieszczenia w budynku, w którym mieści się PCPR w Sztumie.
Zapytał czy jest to ostateczna decyzja Zarządu w tej sprawie.
Ad.7 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) zmieniająca uchwałę nr XLV/287/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 w
sprawie określenia zadań i zmiany w podziale wysokości środków
Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
poszczególne zadania w 2010 roku
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Ewelina
Łęgowska 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
XLVIII/300/2010 zmieniającą uchwałę nr XLV/287/2010 z dnia 27 kwietnia
2010 w sprawie określenia zadań i zmiany w podziale wysokości środków
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Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne
zadania w 2010 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr XLVIII/10.

b) zmieniająca uchwałę nr XXXIII/2010/2009 z dnia 28 kwietnia 2009
roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu
Sztumskiego oraz określenia zasad i trybu pracy Młodzieżowej
Rady Powiatu Sztumskiego.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poinformował, że w powyższym
projekcie uchwały dokonano zmiany, a mianowicie: wykreślono ppkt „b”.
Pozostała treść pozostaje nie ulega zmianie.
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
XLVIII/301/2010 zmieniająca uchwałę nr XXXIII/2010/2009 z dnia 28 kwietnia
2009 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego oraz
określenia zasad i trybu pracy Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do Protokołu nr XLVIII/10.
c) w sprawie odwołania Rady Społecznej przy Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie w likwidacji.
Sekretarz Maria Król przedstawiła i omówiła projekt powyższej uchwały.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poprosił sekretarza o
ustosunkowanie się do treści § 4 projektu uchwały.
Sekretarz wyjaśniła, iż ma świadomość, że prawo nie powinno działać
wstecz. Jednak projekt uchwały ma charakter porządkujący sprawy związane z
byłm SP ZOZ w Sztumie. Prawo przy tego rodzaju działaniach dopuszcza
wprowadzenie zapisów o wejściu w życie uchwały z dniem podjęcia z mocą
obowiązującą wstecz.
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 16 głosami za i 1 wstrzymującym się
podjęła uchwałę nr XLVIII/302/2010 w sprawie odwołania Rady Społecznej
przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sztumie w
likwidacji.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do Protokołu nr XLVIII/10.
d) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały.
Radni do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLVIII/303/2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr XLVIII/10.

Ad.8 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta Piotr Stec udzielił odpowiedzi w sprawie dotyczącej uroczystego
otwarcia drogi Sztum – Postolin. Powiedział, że takiego otwarcia nie
zorganizowano. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby po zakończeniu obrad
radni mogli dokonać odbioru tej inwestycji.
Rozkopy na ul. Nowowiejskiej w Sztumie mają związek z awarią sieci
wodociągowej. Takie rzeczy zdarzają się i jedynym sposobem usunięcia awarii
jest jej naprawa, ale żeby tego dokonać należy rozkopać ulicę, nawet tę nowo
wyremontowaną.
W sprawie budowy dwóch domów dziecka Starosta poinformował, że
został rozstrzygnięty przetarg. Uzyskana w nim kwota to 1.000.000 złotych na tę
inwestycję. Starosta poinformował także, że wydano już pozwolenie na budowę
przystani w Białej Górze.
Odnośnie obecnej sytuacji w szpitalu sztumskim Starosta wyjaśnił, że
nastąpiły zmiany personalne w Dyrekcji, ale także w Zarządzie spółki Szpitale
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Polskie. Nowym Dyrektorem szpitala jest obecnie Michał Sobolewski.
Dotychczasowy Prezes spółki Szpitale Polskie, Jarosław Federowski, został
członkiem Rady Nadzorczej a na jego miejscu jest pan Górski. Wiceprezesem
Zarządu jest pan Stępniak. Konflikt, który miał miejsce w szpitalu został
zażegnany i obecnie sytuacja jest stabilna. Starosta dodał, że na posiedzeniu
Zarządu Likwidator SP ZOZ w Sztumie przedstawił sprawozdanie z działalności
za I półrocze 2010 roku z którego wynikało, że zadłużenie byłego SP ZOZ
znacznie się zmniejszyło i na 31 sierpnia br. wynosi 7.877.000 złotych.
W sprawie nieoczyszczonego pobocza i rowów przydrożnych na drodze z
Dzierzgonia do Mikołajek Pomorskich Wicestarosta wyjaśnił, iż w ramach
możliwości i posiadanych środków będą one oczyszczane.
W odpowiedzi na zapytanie radnego Zwolenkiewicza dotyczącego
atrakcyjności gospodarczej regionu Powiśla, Starosta wyjaśnił, że Instytut
Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku jako obszar atrakcyjny
inwestycyjnie wskazał właśnie region Powiśla z uwagi na posiadanie specjalnej
strefy ekonomicznej. Budowa mostu w Kwidzynie oraz drugiej nitki mostu w
Malborku, a także budowa autostrady i zagospodarowanie Wisły w kategorii
transportu wodnego sprawi, że region ten stanie się obszarem tranzytowym.
Wiadomo, że ze względu na ograniczoną moc energii elektrycznej Trójmiasto
powoli „zamyka” się na wielkie inwestycje. Dzięki temu, zdaniem Starosty,
region Nadwiślański stanie się terenem atrakcyjnym, na którym wiele
przedsiębiorców zechce zainwestować. Poza tym koncern paliwowy zainwestuje
w sztumską strefę ekonomiczną, co wiązać się też będzie z utworzeniem
nowych kierunków kształcenia. Firma zainteresowana jest wsparciem
szkolnictwa zawodowego. Uwzględniając fakt, że region Nadwiślański jest
obszarem ogromnych zasobów ludzkich, to rozwój gospodarczy tego regionu
pozwoli na utworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym poprawę statusu
społeczeństwa.
Odnośnie sprawy Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Radość i Zycie”,
Starosta wyjaśnił, że pomieszczenie, o wydzierżawienie którego zwróciło się
Stowarzyszenie przeznaczono na działalność Ośrodka Wczesnego Wsparcia
Dzieciom Niepełnosprawnym. Ośrodek ten miał powstać w budynku przy
szpitalu w Sztumie. Jednak, środki jakie na ten cel planowano pozyskać z
PFRON oraz ze sprzedaży nieruchomości w Uśnicach okazały się na chwilę
obecną nieosiągalne. PFRON „przesunął” konkurs na to zadanie, a sprzedaż
nieruchomości w Uśnicach nie doszła do skutku. Działalność Ośrodka
Wczesnego Wsparcia Dzieciom Niepełnosprawnym będzie miała ogromny
wpływ we wczesnym stadium rozwoju tych dzieci, toteż Zarząd Powiatu
postanowił przeznaczyć wolne pomieszczenia w budynku PCPR na powyższy
cel. Nakład finansowy w odnowienie tych pomieszczeń będzie niewielki, co
także miało wpływ na podjęcie takiej decyzji.
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Starosta dodał, że Powiat wspiera Stowarzyszenie w ich wydarzeniach,
uroczystościach, a nawet w przekazaniu mu sprzętu komputerowego. Lecz na
chwilę obecną nic więcej nie może zaoferować.
Ad.9 Przyjęcie Rezolucji Rady Powiatu Sztumskiego w XXX Rocznicę
Powstania Solidarności.
Starosta Piotr Stec przed odczytaniem Rezolucji poinformował radnych, iż
otrzymał list dotyczący oświadczenia poselskiego Posła na Sejm RP Jana Kulasa
poświęcone 90 rocznicy Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu.
Oświadczenie to oddaje szczegółowo i ujmująco genezę Plebiscytu na Warmii,
Mazurach i Powiślu. Dodał, że jeśli radni chcą poznać się z treścią oświadczenia
jest ono do wglądu w Starostwie.
Następnie Starosta odczytał treść Rezolucji Rady Powiatu Sztumskiego w
XXX Rocznicę Powstania Solidarności.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz wyraził swój sprzeciw co do uchwalenia
tej Rezolucji. Zdaniem radnego oddanie hołdu faktom sprzed 30 lat i
jednocześnie współczesnej Solidarności jest sprzeczne z zasadami wolności i
suwerenności. Wydarzenie jakie miało miejsca na zjeździe w Gdańsku było
wyrazem chamstwa i nietolerancji, naruszeniem godności osobistej Prezydenta
RP, Premiera, Marszałka Senatu, a więc przedstawicieli najwyższych władz
naszego państwa. Hasło zawarte w Rezolucji – „ nie ma wolności bez
solidarności”- „nabiera ciągle nowego wymiaru i staje się mottem walki o
suwerenność i godność człowieka”
ma się nijak do zachowań
solidarnościowców na zjeździe. Uchwalając Rezolucję o przedstawionej treści
daje się przyzwolenie na zachowania niegodne.
Starosta podkreślił, że Rezolucja przede wszystkim ma na celu oddanie
hołdu faktom sprzed 30 lat o czym wyraźnie stanowi ostatni akapit.
Radną Elżbietę Domańską interesowało kto będzie odbiorcą tej Rezolucji.
Starosta wyjaśnił, że będzie opublikowana na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz
będzie do wglądu w Biurze Rady.
Radny Jerzy Wesołowski zaproponował, aby w ostatnim zdaniu Rezolucji
po słowie „i szczególnym znaczeniu” zamiast wyrazu „związku” dodać
wyrażenie „tego historycznego faktu”, a dalej jak w treści. Wówczas będzie to
nawiązanie do faktu historycznego, a nie do Związku jako takiego.
Radny powiedział, że podobnie jak przedmówca Zwolenkiewicz, przykro
było mu wysłuchiwać tego co wydarzyło się na zjeździe Solidarnościowców w
Gdańsku, tym bardziej, że niegodnego zachowania dopuszczały się osoby, które
de facto niewiele w tamtym czasie zrobiły dla Solidarności. Mimo to uważał, że
rocznica ta jest ważnym faktem historycznym, który miał miejsce także w
Sztumie. Należy więc oddać hołd tym faktom.
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Radny Zwolenkiewicz zasugerował, aby zdanie „Był wzorem dla innych
niezależnych organizacji” zakończyć kropką. Pozostałą część zdania wykreślić.
Natomiast zdanie „Wraz z upływem czasu hasło „Nie ma wolności bez
solidarności…” wykreślić w całości.
Radny Zdziebłowski zasugerował zmianę kolejności zdań.
Przewodniczący Rady zakończył dyskusję na temat Rezolucji i poprosił radnego
Wesołowskiego o przedstawienie ostatecznej wersji Rezolucji.
Po wniesionych poprawkach Radny Wesołowski odczytał treść Rezolucji.
Rezolucję przyjęto przez aklamację.

Ad. 12 Wnioski i oświadczenia radnych.
Wniosków i oświadczeń nie wniesiono
Ad11. Sprawy różne.
Spraw innych nie wniesiono
Ad.16 Zakończenie obrad
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 XLVIII/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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