Protokół nr XLIX 2010
z sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 września 2010 roku.

Ad1. Otwarcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech Zielonka otworzył obrady i
przywitał radnych, pracowników Starostwa Powiatowego, przedstawicieli
mediów oraz przybyłych gości.
Ad2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Powiatu Wojciech
Zielonka stwierdził prawomocność posiedzenia.
W dniu 29 września 2010 roku na sesji Rady Powiatu Sztumskiego
obecnych było 17 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr1 do Protokołu nr XLIX/2010.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr2 do Protokołu nr XLIX/2010
Ad3. Przyjęcie porządku obrad.
Wicestarosta Zygmunt Smoliński poprosił o wniesienie zmiany do
porządku sesji, a mianowicie: podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stary Dzierzgoń na realizację
projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 23100G Milikowo – Lubochowo na
odcinku 1741 m2.
Przewodniczący Rady zaproponował aby wniesioną przez Wicestarostę
zmianę umieścić w pkt. „11” jako ppkt. „d”. Pozostałe punkty następują w
kolejności.
Porządek sesji przewidywał:
1. Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie
prawomocności obrad.
2.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Protokołu nr XLVIII z sesji Rady Powiatu.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
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7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu
za rok 2009 oraz analiza stanu bezrobocia za 8 miesięcy 2010 roku – referuje Dyrektor
PUP Zofia Zienkiewicz – Zima.
Zima
8. Sprawozdanie z Działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia – referuje Przewodnicząca
PRZ Jolanta Szewczun.
Szewczun
9. Informacja z realizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Sztumski na lata 2009 – 2014” –
referuje Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Sławomir Warczak.
Warczak
10. Informacja o wynikach rekrutacji na rok szkolny 2010/2011 oraz informacja o
tegorocznych wynikach matur – referuje Inspektor Wydziału EK Karolina Ratusznik –
Korzeń.
Korzeń
11.
11. Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych
na terenie powiatu sztumskiego - referuje Inspektor Wydziału EK Karolina Ratusznik –
Korzeń.
Korzeń
b) w sprawie nabycia do mienia Powiatu Sztumskiego nieruchomości położonej w
Mikołajkach Pomorskich, gmina Mikołajki Pomorskie oznaczonej działką nr 271/3 o pow.
0,0226 h, z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej –
referuje Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska.
Ossowska
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mikołajki Pomorskie – referuje
Naczelnik Wydziału KT Mirosław Sokalski.
Sokalski
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stary Dzierzgoń na realizację
projektu pn. „przebudowa drogi gminnej Nr 23100G Milikowo – Lubochowo na odcinku
1741 m2 – referuje Naczelnik Wydziału KT Mirosław Sokalski.
Sokalski
e) w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do programu wieloletniego pn
„Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” – referuje Naczelnik
Wydziału KT Mirosław Sokalski.
Sokalski
f) w sprawie przekształcenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie w
samorządowy zakład budżetowy – referuje Sekretarz Maria Król.
Król
g) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok – referuje Skarbnik Lucyna
Bednarska.
Bednarska
12. Przyjęcie Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku – referuje Skarbnik
Lucyna Bednarska.
Bednarska
13. Przedstawienie opinii RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Sztumskiego
informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku – referuje Skarbnik
Lucyna Bednarska.
14.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia.
16.
16. Sprawy różne.
17.
17. Zakończenie obrad.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad wraz z
wniesioną zmianą.
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Porządek posiedzenia został przyjęty 16 głosami przy 1 wstrzymującym się.
Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 3 do Protokołu XLIX/2010

Ad. 4 Zatwierdzenie Protokołu nr XLVIII z sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy do przedstawionego wyżej protokołu
radni mają uwagi.
Radni do w/w protokołu uwag nie wnieśli.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie
zatwierdzenie Protokołu nr XLVIII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
Protokół nr XLVIII z sesji został zatwierdzony 16głosami „za” przy 1
wstrzymującym się.
Ad.5 Informacja
międzysesyjnym.

Starosty

z

działalności

Zarządu

w

okresie

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 wydarzeń.
Starosta uczestniczył w uroczystościach gminnych dożynek, a także w
uroczystości powiatowych dożynek, które odbyły się 12 września br. w Starym
Targu. W Powiecie odbyły się inauguracje roku szkolnego oraz uroczystości
związane z 71 rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej, a także 71 rocznicy
napaści sowietów na Polskę. Starosta uczestniczył również w spotkaniu z
Narodowym Funduszem Zdrowia. Spotkanie to dotyczyło zawierania
kontraktów na świadczenia zdrowotne na 2011 rok. W Starostwie Powiatowym
w Tczewie odbyło się spotkanie dotyczące dokształcania kadry jednostek
samorządów terytorialnych, z którymi
podpisano umowę partnerską w
projekcie unijnym. W Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej odbyła się
konferencja na temat planowania przestrzennego i budownictwa ochrony
środowiska naturalnego. W Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się
konferencja pn. „Zdrowy Pomorzanin – jak zapobiegać zaburzeniom
odżywiania”. W Starostwie Powiatowym w Sztumie odbyło się spotkanie z
firmą MOTOROLA, która na terenie powiatu sztumskiego zamierza
zamontować maszt, dzięki któremu będzie możliwe korzystanie z bezpłatnego
Internetu.
Ponadto Starosta poinformował radnych, że złożono projekt pn. „”Zakup
specjalistycznego sprzętu oraz remont i budowa remiz OSP w celu poprawy
efektywności zintegrowanego regionalnego systemu ratownictwa w Powiecie
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Sztumskim”, a także o tym , że trwają prace nad projektem dotyczącym
przebudowy dróg w ramach tzw. „schetynówek”, w którym partnerami są gminy
z terenu powiatu. Rozpoczęto budowę dwóch domów mniejszych dziecka.
Dobiegają tez końca prace modernizacyjne w ZSZ w Barlewiczkach. Na
inwestycję pn. „Pętla Żuławska” wydano decyzję na rozpoczęcie prac
budowlanych.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do Protokołu XLIX/2010

Ad6. Interpelacje i zapytania radnych.
Radnego Sławomira Buzanowskiego interesowała sprawa utworzenia
Centrum Aktywizacji Zawodowej. Radny zapytał, czy wykonany został
kosztorys prac i jakiej wielkości jest koszt utworzenia tego centrum.
Radny Ryszard Mojecki poinformował, że uczestniczył w sesji Rady
Gminy Stary Targ. Rada wyraziła niezadowolenie ze stanu technicznego dróg
powiatowych w swojej gminie. Na drodze Ramoty – Stary Targ w przydrożnych
rowach znajdują się gałęzie, które przy silniejszych wiatrach mogą być
zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W Waplewie Wielkim są
niedrożne studzienki kanalizacyjne.
Ponadto radny poinformował, że w miejscowości Bukowo i Jordanki znaki
określające nazwy tych miejscowości usytuowane są w niewłaściwych
miejscach. Zapytał także na jakiej podstawie, na drodze Sztum – Postolin,
wydano ograniczenie prędkości do 50 km/godz.
Radny Ryszard Zdziebłowski nawiązał do inwestycji „Pętla Żuławska” w
Białej Górze. Radny zwrócił uwagę na fakt, że ul. Żeromskiego i dalej droga
prowadząca do Białej Góry jest w złym stanie technicznym. W związku z tym
zapytał, czy przeprowadzono rozmowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich na
temat dokonania remontu tej drogi w związku z realizacją wspomnianej
inwestycji.
Ad.7 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s
w Dzierzgoniu za rok 2009 oraz analiza stanu bezrobocia za 8 miesięcy
2010 roku.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Zofia Zienkeiwicz-Zima
przedstawiła i omówiła powyższe sprawozdanie. Dodała, że liczba bezrobotnych
w roku 2010 była niższa od liczby bezrobotnych w roku poprzednim. Ponadto
poinformowała, iż niepokojącym sygnałem jest zapowiedź, że środki na
przeciwdziałanie bezrobociu w roku 2011 będą niższe aniżeli w roku bieżącym.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka nawiązał do planowanych
zwolnienień urzędników (10 % ) w administracji państwowej. Wiadomo, że w
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Powiecie Sztumskim funkcjonują również jednostki powiązane z administracją
państwową. W związku z tym przewodniczący zapytał, jaki wpływ na
bezrobocie w powiecie będzie miało ich ewentualne zwolnienie.
Dyrektor PUP odpowiedziała, że planowane zwolnienia mogą spowodować
znaczny wzrost bezrobocia.
Radny Roman Kulpa wyraził zdanie, że według niego do takich zwolnień
nie dojdzie.
Zdaniem radnej Jolanty Szewczun spadek środków Funduszu Pracy
najbardziej odczuwalny będzie dla absolwentów szkół średnich i wyższych,
którzy w ramach tych środków odbywają staż zawodowy.
Dyrektor Zofia Zienkiewicz- Zima poinformowała, że w ciągu 8 miesięcy
2010 roku PUP skierował 440 osób na odbycie stażu zawodowego do różnego
rodzaju podmiotów. Dodała, że od 1 października tego roku w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego na staże absolwentów będą wydawane
dodatkowe skierowania.
Radnego Tomasza Chętnika interesowała sprawa przyznawania środków
dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Z informacji jakie posiada,
większość osób starających się o takie środki z PUP jest niezadowolona.
Niezadowolenie tych osób wynika z faktu, że muszą dokonywać ogromu
formalności związanych ze złożeniem wniosku. Zapytał, czy jest możliwość,
aby zainteresowanym osobom pomóc przy składaniu wniosków, czy też są to
określone prawem sztywne reguły, których należy się trzymać. Radnego
interesowała także wzrastająca liczba bezrobotnych kobiet. Zapytał, czy na
zniwelowanie tego problemu opracowane są jakieś programy.
W sprawie formalności związanych z przyznawaniem środków dla osób
rozpoczynających działalność gospodarczą Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy wyjaśniła, iż formalności te nie są skomplikowane. Należy tylko
dokładnie wypełnić wniosek. Jeśli chodzi o grupę kobiet bezrobotnych,
zwłaszcza kobiet w wieku 40-50 lat i więcej, to prawdą jest, że na rynku pracy
nie ma dla nich zatrudnienia i najczęściej kierowane są one na roboty publiczne.
Starosta Piotr Stec włączył się w dyskusję i nawiązują do powyższego
tematu dodał, że do Starostwa Powiatowego na PUP w Dzierzgoniu wpływają
skargi od petentów PUP dotyczące trudności związanych z otrzymaniem
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podkreślił, że z realizacją
wszystkich procedur związanych ze złożeniem wniosków i uzyskaniem środków
mają osoby z wyższym wykształceniem. Zachodzi więc pytanie, jak sprosta tym
procedurom osoba mniej wykształcona. Dodał, że następnym problemem dla
bezrobotnych jest dojazd do Dzierzgonia. Starosta zwrócił też uwagę na fakt, że
coraz więcej osób korzysta ze środków w Regionalnym Towarzystwie
Inwestycyjnym w Dzierzgoniu, bo tam procedury są mniej skomplikowane, niż
w Powiatowym Urzędzie pracy.
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Dyrektor PUP odpowiedziała, że jest w stanie obronić każdą negatywną
decyzję wydaną przez komisję rozpatrującą wnioski. Dodała, że nie jest sztuką
udzielić bezrobotnemu środków na rozpoczęcie działalności. Należy wziąć pod
uwagę późniejszą możliwość spłaty tych środków przez osobę wnioskującą.
Ponadto poinformowała, że osoba bezrobotna z terenu gminy Sztum nie ma
obowiązku składać przedmiotowego wniosku w PUP w Dzierzgoniu. Wniosek
taki można złożyć w filii PUP w Sztumie. Poza tym, w każdą środę tygodnia
dyrektor PUP przyjmuje interesantów w filii PUP w Sztumie.
Radna Jolanta Szewczun poinformowała, że uczestniczy w projekcie
udzielania środków dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
zarówno w PUP jak i w RTI. W jednym i drugim przypadku wnioskujący musi
dokonać ogromu formalności. Są to procedury, których nie sposób ominąć.
Dodała, że RTI dodatkowo wymaga miesięcznego szkolenia. Radna była
zdania, że wnioskujący o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
powinni bardziej przyłożyć się do wypełnienia wniosku.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz wyraził zdanie, że wymagania stawiane
bezrobotnym nie są wymysłem instytucji przyznającej środki, a winą systemu,
który je stworzył.
Dyskusję na powyższy temat zakończono
Sprawozdanie PUP było tematem na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i
Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia oraz na posiedzeniu
Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Opinie obu Komisji były pozytywne.
Radni więcej uwag nie wnieśli
Radni przyjęli Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w
Sztumie z/s w Dzierzgoniu za rok 2009 oraz analiza stanu bezrobocia za 8
miesięcy 2010 roku.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do Protokołu XLIX/2010
Ad.8 Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia
Przewodnicząca Powiatowej Rady Zatrudnienia
przedstawiła i omówiła powyższe sprawozdanie.

Jolanta

Szewczun

Powyższe Sprawozdanie było tematem na Komisji ds. Społecznych i
Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia. Opinia Komisji była
pozytywna.
Radni uwago sprawozdania nie wnieśli
Radni przyjęli Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia
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Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do Protokołu XLIX/2010
Ad.9 Informacja z realizacji powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny
Powiat Sztumski na lata 2009.
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Sławomir Warczak przedstawił
w/w informację.
Radni uwag do informacji nie wnieśli
Radni przyjęli Informację z realizacji powiatowego programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny
Powiat Sztumski na lata 2009.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do Protokołu XLIX/2010
Ad.10 Informacja o wynikach rekrutacji na rok szkolny 2010/2011 oraz
informacja o tegorocznych wynikach matur.
Inspektor Wydziału EK Karolina Ratusznik – Korzeń przedstawiła
informację o wynikach rekrutacji na rok szkolny 2010/2011 oraz informację o
tegorocznych wynikach matur. Dodała, że powyższa informacja omawiana była
na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji
Europejskiej, Promocji Powiatu.
Radni uwago informacji nie wnieśli
Informacja stanowi załącznik nr 8 do Protokołu XLIX/2010
O godzinie 1600 obrady opuściła radna Elżbieta Domańska.
Ad.11 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego.
Inspektor Wydziału EK Karolina Ratusznik – Korzeń przedstawiła i
omówiła projekt powyższej uchwały.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz był przeciwny podjęcia tej uchwały.
Zdaniem radnego apteki powinny pełnić całodobowe dyżury, aby nie ograniczać
dostępności do leków. Radny powołał się na wyrok Sądu w Miastku.
Farmaceuci zaskarżyli uchwałę rady Powiatu Bytowskiego w tej sprawie.
Sprawę przegrali. Sąd potwierdził, że rada ma prawo ustalić aptekom
harmonogram dyżurów całodobowych, bo to powiat jest odpowiedzialny za
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bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców w tym za dostęp do leków.
Powoływanie się aptekarzy na argumenty, że zapisy nakazujące im pracę w
nocy ograniczają swobodę działalności gospodarczej, lub też na argumenty, że
do nocnych dyżurów muszą dopłacać jest bezzasadne. Radny powiedział, że
działalność ta jest dotowana przez państwo i dlatego rada ma prawo ustalić takie
godziny dyżurów jakie wynikają z potrzeb mieszkańców.
Przewodniczący Rady zapytał, czy wobec przedstawionych przez radnego
powyższych argumentów jest propozycja wniesienia zmian w projekcie tej
uchwały.
Radny Zwolenkiewicz podkreślił, że będzie głosował przeciwko podjęciu
tej uchwały w przedstawionym brzmieniu.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie projekt
w/w uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu 7 głosami „za”, 7 głosami „przeciw” i
2 „wstrzymujących się” nie podjęła powyższej uchwały.
Radny Mariusz Żółtowski zapytał, czy nie podjęcie tej uchwały oznacza,
że od 1 października br. apteki nie będą pełniły dyżurów.
Starosta Piotr Stec dodał, że podjętą przez radę decyzję będzie musiał
podać do publicznej wiadomości.
Inspektor Wydziału EK Karolnia Ratusznik – Korzeń poinformowała,
że od mieszkańców Powiatu Sztumskiego nie wpłynął do Starostwa żaden
wniosek o pełnienie dyżurów całodobowych, ani też zażalenie na ich pełnie do
godziny 2400.
Przewodniczący Rady poinformował, że możliwe jest złożenie wniosku w
zakresie zmiany powyższej uchwały, albo jej ponowne głosowanie w takim
zapisie w jakim jest.
Radny Ryszard Zdziebłowski był zdania, że projekt tej uchwały
powinien być tematem na poprzedniej sesji, a nie na dwa dni przed terminem
wejścia w życie harmonogramu dyżurów.
Radny Sławomir Buzanowski zauważył, że na posiedzeniu Komisji ds.
Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia
przedmiotowy projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie. Radny wyraził swoje
zdziwienie co do prowadzonej dyskusji nad projektem tej uchwały.
Starosta Piotr Stec przypomniał, że harmonogram dyżurów w aptekach
jest wypracowanym kompromisem z aptekarzami. Starosta poprosił, aby
uchwałę podjąć w takim zapisie w jakim ją przedstawiono. Dodał, że będą
prowadzone jeszcze rozmowy z właścicielami aptek w tej sprawie.
Radny Adam Wąsik złożył wniosek o ponowne głosowanie uchwały w
pierwotnym zapisie.
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Radny Roman Kulpa złożył wniosek o zmianę zapisu w uchwale w
zakresie pełnienia dyżurów. Zapis „do godz. 2400” należało zastąpić zapisem
„dyżur całodobowy”.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie
wniosek radnego Wąsika.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu 15 głosami „za” i 1 głosie
„wstrzymującym się” przegłosowała wniosek radnego Wąsika.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu 6 głosami „za” 8głosami „przeciw” i
2głosach „wstrzymujących się” wniosek radnego Kulpy odrzuciła.
Przewodniczący Rady poddał pod ponowne głosowanie projekt uchwały
w pierwotnym zapisie.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu 9 głosami „za”, 3 głosami „przeciw” i 3
głosach „wstrzymujących się oraz 1głosie nie biorącym udziału w głosowaniu
podjęła uchwałę nr XLIX/304/2010 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy
oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do Protokołu XLIX/2010.
b) w sprawie nabycia do mienia Powiatu Sztumskiego
nieruchomości położonej w Mikołajkach Pomorskich, gmina
Mikołajki Pomorskie oznaczonej działką nr 271/3 o pow. 0,0226
h, z przeznaczeniem na polepszenie zagospodarowania
nieruchomości przyległej.
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.
Przed głosowaniem radny Mojecki opuścił obrady.
W obecności 15 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLIX/305/2010 w sprawie nabycia do mienia Powiatu Sztumskiego
nieruchomości położonej w Mikołajkach Pomorskich, gmina Mikołajki
Pomorskie oznaczonej działką nr 271/3 o pow. 0,0226 h, z przeznaczeniem na
polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległej.
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Uchwała stanowi załącznik nr 10 do Protokołu nr XLIX/10.
Po głosowaniu powyższej uchwały radny Mojecki powrócił na salę obrad.

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mikołajki
Pomorskie.
Naczelnik Wydziału KT Mirosław Sokalski przedstawił i omówił projekt
powyższej uchwały.

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
XLIX/306/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mikołajki
Pomorskie.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do Protokołu nr XLIX/10.

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stary
Dzierzgoń na realizację projektu pn. „przebudowa drogi gminnej
Nr 23100G Milikowo – Lubochowo na odcinku 1741 m2.
Wicestarosta Zygmunt Smoliński przedstawił i omówił projekt powyższej
uchwały.

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
XLIX/307/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stary
Dzierzgoń na realizację projektu pn. „przebudowa drogi gminnej Nr 23100G
Milikowo – Lubochowo na odcinku 1741 m2.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do Protokołu nr XLIX/10.
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e) w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do programu
wieloletniego pn „Narodowy Program przebudowy Dróg
Lokalnych 2008-2011”.
Naczelnik Wydziału KT Mirosław Sokalski przedstawił i omówił projekt
powyższej uchwały.
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
XLIX/308/2010 w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do programu
wieloletniego pn „Narodowy Program przebudowy Dróg Lokalnych 20082011”.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do Protokołu nr XLIX/10.

f) w sprawie przekształcenia Zakładu Aktywności Zawodowej w
Sztumie w samorządowy zakład budżetowy
Sekretarz Maria Król przedstawiła projekt powyższej uchwały. Dodała, że
projekt ten był opiniowany przez Komisję ds. Społecznych i Bezrobocia,
Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia oraz Komisję Polityki Gospodarczej,
Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Na posiedzeniu Komisji ds.
Społecznych i Bezrobocia zaproponowano poprawkę do uchwały, a mianowicie:
aby w par.2 ust.6 zamiast zapisu dotyczącego przekazania nadwyżki środków
obrotowych ustalonych na koniec roku sprawozdawczego do organu
prowadzącego, wprowadzić zapis, że przeznacza się ją na cele rehabilitacji
zawodowej i społecznej pracowników zakładu.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka zapytał Skarbnik Lucynę
Bednarską, czy wprowadzona zmiana jest zgodna z ustawą o finansach
publicznych.
Skarbnik Lucyna Bednarska wyjaśniła, że zapis w ustawie o finansach
publicznych stanowi, iż nadwyżka środków obrotowych zakładu powinna być
odprowadzona do organu prowadzącego, albo organ prowadzący może
postanowić inaczej. Zmiana zapisu jest zatem zgodna z ustawą o finansach
publicznych.
Radny Ryszard Zdziebłowski zgłosił swoją wątpliwość co do zapisu o
dotacji podmiotowej z budżetu powiatu. Zgodnie z ustawą o finansach
publicznych dotacja podmiotowa z budżetu powiatu dla zakładów budżetowych
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wynosi do 50% kosztów ich działalności. W projekcie uchwały jest zapis, że
zakładowi będzie przyznawana dotacja podmiotowa „do 20% kosztów jego
działalności”. Radny poprosił o wyjaśnienia w tej sprawie.
Skarbnik Lucyna Bednarska wyjaśniła, że dotychczas dotacja
podmiotowa z budżetu powiatu dla ZAZ w obecnej formie organizacyjno –
prawnej wynosiła 15 % ,a dofinansowanie z PFRON – 80%. Zdaniem Skarbnik
proporcja ta powinna być zachowana.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz także uznał, że proporcja dotacji
podmiotowej 80% środków pochodzących z PFRON i 20% z budżetu organu
prowadzącego jest prawidłowa. Radny dodał, że w przypadku polepszenia
sytuacji budżetowej powiatu można dokonać zmian w tej materii.
Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie Anna Serocka
poinformowała, że dofinansowanie z PFRON jednostka otrzymuje w granicach
60% co i tak w zupełności zakładowi wystarcza. Dodała, że zapis w ustawie o
finansach publicznych dotyczący dotacji podmiotowej z budżetu powiatu dla
zakładów do 50% nie zobowiązuje powiatu do takiego dofinansowania. Zatem
zaproponowany zapis w uchwale niczemu by nie zagrażał. Zobowiązująca jest
umowa, w której dwie strony ustalają wysokość dotacji.
Przewodniczący Rady na powyższy temat zakończył dyskusję.
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
XLIX/309/2010 w sprawie przekształcenia Zakładu Aktywności Zawodowej w
Sztumie w samorządowy zakład budżetowy
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do Protokołu nr XLIX/10.
g) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały wraz z wniesioną poprawką.
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 16 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
XLIX/310/2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do Protokołu nr XLIX/10.
Ad.12 Przyjęcie Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła informację z wykonania
budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku.
Radni nie wnieśli żadnych uwaga.
Radni przyjęli informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2010 roku.
Informacja stanowi załącznik nr 16 do Protokołu nr XLIX/10
Ad.13 Przedstawienie opinii RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu
Sztumskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010
roku.
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła opinię RIO o przedłożonej
przez Zarząd Powiatu Sztumskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu
za I półrocze 2010 roku.
W wyniku analizy treści „Informacji” skład orzekający stwierdził, że
została ona opracowana zgodnie z uchwałą nr XLVII/298/2010 Rady Powiatu
Sztumskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu 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.
Zarząd do przedstawionej opinii uwag nie wniósł.
Opinia RIO stanowi załącznik nr 17 do protokołu XLIX/10
Ad.14 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta Piotr Stec udzielił odpowiedzi w sprawie dotyczącej utworzenia
Centrum Aktywności Zawodowej. Poinformował radnych, że z Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło pismo, w którym wyraźnie zaznaczono, że
CAZ powinien powstać w budynku będącym własnością Powiatu. Siedziba
PUP gdzie miał być utworzony CAZ jest własnością Gminy Dzierzgoń.
Przekazano go Powiatowemu Urzędowi Pracy na zasadzie użyczenia. Starosta
wyjaśnił, iż w pierwotnej wersji rozważano, aby CAZ utworzono w internacie w
ZSZ w Barlewiczkach.
Koszt jaki na jego utworzenie musiałby ponieść Powiat to kwota rzędu ok. 900
tysięcy złotych. Dopóki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nie wpłynie
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jasna deklaracja, że Powiat może inwestować w budynek nie będący jego
własnością należy wstrzymać się z decyzją co do wydania dotacji w wysokości
189 tys. złotych. Utworzenie CAZ zgodnie z przepisami ma nastąpić do 31
grudnia 2010 roku. Pocieszającym faktem jest to, że okres jego utworzenia
może zostać przedłużony o 1 rok.
Radna Jolanta Szewczun wyraziła obawę, co do tego, że przyznana z
Ministerstwa dotacja na utworzenie CAZ może ulec zwrotowi w przypadku
niewykorzystania jej w terminie.
Radny Ryszard Zdziebłowski zasugerował, aby dokonać zamiany
budynku będącego własnością Gminy Dzierzgoń, w którym mieści się PUP na
budynek będący własnością Powiatu Sztumskiego, w którym mieści się obecny
Dom Dziecka „Młodych Orląt”.
Zdaniem radnego Romana Kulpy dotację pochodzącą z Ministerstwa w
wysokości 189 tys. złotych należy wydać na taki sprzęt, który nie stanowiłby
integralnej części z budynkiem.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz również wyraził obawę, że w przypadku
niewykorzystania dotacji do końca br. może ona ulec zwrotowi. Radny był
zdania, że należy zakupić taki sprzęt, jaki proponuje radny Kulpa.
Starosta Piotr Stec wyjaśnił, że remont ul. Żeromskiego w Sztumie
zaplanowano w przyszłorocznym programie tzw. „schetynówek”. Jeśli zaś
chodzi o drogę w kierunku Białej Góry, to jej remont przewidziany jest na
odcinku od granicy drogi powiatowej do „Fabryki Mebli”.
Odnośnie uszkodzeń na powiatowych drogach Wicestarosta Zygmunt
Smoliński poinformował, że zaplanowano dokonanie napraw tych uszkodzeń
tzw. metodą no gorąco. Co do informacji o nieprawidłowym umiejscowieniu
znaków określających miejscowości Jordanki i Bukowo, to będzie ona
sprawdzona. W sprawie pozostawionych po przycince gałęzi w rowach na
drodze Tropy – Stary Targ Wicestarosta powiedział, iż poinformuje o tym fakcie
Gminę Stary Targ. To zadanie jest w jej gestii. Jeśli zaś chodzi o niedrożne
studzienki w Waplewie, to także informacja ta zostanie dokładnie sprawdzona.
Ograniczenie prędkości na drodze Sztum – Postolin, wynika z faktu, iż
przy większej części tej drogi jest teren zabudowany. Wicestarosta przypomniał,
że w minionym czasie bywały na tej drodze dość częste wypadki. Zatem,
wprowadzenie ograniczenia prędkości do 50 km/godz. było podyktowane
bezpieczeństwem użytkowników tej drogi.
Ad. 15 Wnioski i oświadczenia radnych.
Wniosków i oświadczeń nie wniesiono
Ad16. Sprawy różne.
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Spraw innych nie wniesiono
Ad.167 Zakończenie obrad
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Zielonka zamknął obrady, wypowiadając formułę:
„Zamykam obrady XLIX/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

15

Zapoznałam/em się z treścią Protokołu nr XLIX/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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