Protokół nr L 2010
z sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 października 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 26 października 2010 roku na sesji Rady Powiatu Sztumskiego
obecnych było 17 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr1 do Protokołu nr L/2010.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr2 do Protokołu nr L/2010
Ad3. Przyjęcie porządku obrad.
Starosta Piotr Stec poprosił o wniesienie zmiany do porządku sesji, a
mianowicie: o podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie nabycia przez Powiat
Sztumski nieruchomości położonej w obrębie Sztumska Wieś, gmina Sztum
zajętej pod drogę powiatową nr 3141 G Sztum – Postolin oraz uchwały
zmieniającą uchwałę nr XLVIII/300/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w
sprawie określenia zadań i zmiany w podziale wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w
2010 roku.
Przewodniczący Rady zaproponował aby wniesioną przez Starostę zmianę
umieścić w pkt. „10” jako ppkt. „b” i ppkt „c”. Pozostałe punkty następują w
kolejności.
Porządek sesji przewidywał:
1. Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie
prawomocności obrad.
2.
3. Przyjęcie porządku obrad.
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4. Zatwierdzenie Protokołu nr XLIX z sesji Rady Powiatu.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Analiza realizacji zobowiązań określonych w umowie dzierżawy szpitala zawartej
pomiędzy Powiatem Sztumskim a spółką Szpitale Polskie – referuje Sekretarz Powiatu
Maria Król oraz Prezes Spółki Szpitale Polskie.
8. Informacja z działalności Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu za rok 2009 i
za 9 miesięcy 2010 roku– referuje Dyrektor Marcin Kerber.
Kerber
9. Informacja z działalności rodzin zastępczych – referuje Kierownik PCPR w Sztumie
Ewelina Łęgowska.
Łęgowska
10.
10. Podjęcie Uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/248 z dnia 27 października 2009 w sprawie
uchwalenia Programu Naprawczego na lata 2009-2010 Domu Dziecka „Młodych Orląt” w
Dzierzgoniu – referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska.
Łęgowska
b) w sprawie nabycia przez Powiat Sztumski nieruchomości położonej w obrębie
Sztumska Wieś, gmina Sztum zajętej pod drogę powiatową nr 3141 G Sztum – Postolin –
referuje Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska.
Ossowska
c) zmieniająca uchwałę nr XLVIII/300/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w
sprawie określenia zadań i zmiany w podziale wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osów Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2010 roku – referuje
Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska.
Łęgowska
11.
11. Informacja z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie za rok
szkolny 2009-2010 – referuje Dyrektor PPP Joanna Jachim –Poleszak.
Poleszak
12.
12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Sztumskiego w roku
szkolnym 2009/2010 – referuje Inspektor Wydziału EK Karolina RatusznikRatusznik-Korzeń.
Korzeń
13. Informacja z realizacji budżetu w zakresie oświaty oraz remontów szkół z
wykorzystaniem środków unijnych w 2010 roku referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
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
wniesionymi zmianami.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 3 do Protokołu L/2010

Ad. 4 Zatwierdzenie Protokołu nr XLIX/2010 z sesji Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady zapytał, czy do przedstawionego wyżej protokołu
radni mają uwagi.
Radni do w/w protokołu uwag nie wnieśli.
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Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka poddał pod głosowanie
zatwierdzenie Protokołu nr XLIX/2010 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
Protokół nr XLIX z sesji został zatwierdzony jednogłośnie.
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 dokonać wręczenia
medali przyznanych przez Kapitułę za wkład pracy i zasługi dla Powiatu
Sztumskiego, a także nagrody Starosty Sztumskiego za szczególne osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze. Nagrodę Starosty wręczono: pani Beacie
Ostrowskiej Nenczak,, pani Małgorzacie Dziedowicz, pani Iwonie Czwerenko,
pani Joannie Chylińskiej, pani Joannie Jachim -Poleszak oraz panu Robertowi
Buber-Bubrowieckiemu. Medale za Zasługi dla Powiatu Sztumskiego wręczono
panu Jerzemu Wesołowskiemu, panu Janowi Redmer, panu Andrzejowi
Czaplińskiemu oraz panu Józefowi Kani.
Podziękowanie w imieniu odznaczonych złożył pan Jan Redmer.
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 uroczystości związanej z 50- leciem Sztumskiego
Medyka, a także w uroczystości pn „Spotkanie z Historią”, która odbyła się w
Zespole Szkół w Sztumie oraz w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Wraz z Wicestarostą uczestniczył w spotkaniu z samorządowcami
z Rotenburga, na którym wręczono medale za Zasługi dla Powiatu Sztumskiego
dla Starosty Rotenburga oraz dla Przewodniczącego Heimatkries Stuhm.
Starosta poinformował, że Przewodniczący Rady Powiatu uczestniczył w
uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę „Zakładu
granulacji biomasy – Widok Energia Sp. z o.o.” na placu budowy w
Koniecwałdzie. W Mikołajkach Pomorskich Starosta uczestniczył w uroczystym
oddaniu do użytku (po remoncie) budynku przedszkola samorządowego.W
Starym Polu odbył się Wojewódzki Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich. W
Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie,
tematem którego była
profilaktyka chorób nowotworowych. Odbył się także Dzień Dawcy Szpiku
Kostnego. W sali przy ulicy Reja odbyło się Forum Oświatowe Powiatu
Sztumskiego. Starosta podziękował pracownikom Wydziału Edukacji za
przygotowanie Forum, a także podziękował osobom które włączyły się w to
przedsięwzięcie. W waplewskim Muzeum z okazji
Pomorskich Dni
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Chopinowskich odbył się koncert promujący twórczość naszego kompozytora.
W Kościele św. Anny w Sztumie odbyła się uroczystość związana z inauguracją
Międzynarodowego Dnia Białej Laski. W Starogardzie Gdańskim odbyło się
Forum Gospodarcze, którego tematem był rozwój gospodarczy „Dolnej Wisły”.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do Protokołu L/2010

Ad6. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Roman Kulpa nawiązał do przetargów na zadania związane z
modernizacją dróg powiatowych w ramach tzw. „schetynówek”.
Zwrócił uwagę na opracowywane kosztorysy, które zdaniem radnego są
stosunkowo wyższe od oferty złożonej w drodze przetargu. Radny powiedział,
że gdyby dokonano rozeznania ofertowego przed opracowaniem kosztorysu, to
kosztorys opiewałby na niższą kwotę. Dzięki temu można byłoby zaplanować
remont dłuższych odcinków dróg. Radny zapytał, dlaczego nie stosuje się takiej
metody.
Radną Jolantę Szewczun interesowała decyzja podjęta przez Zarząd w
sprawie utworzenia Centrum Aktywności Zawodowej. Radna poprosiła o
wyciąg z protokołu posiedzenia Zarządu w tej sprawie.
Radny Adam Wąsik nawiązał do kwestii podpisania porozumienia między
Powiatem Sztumskim a Pogotowiem Socjalnym w Elblągu. Zwrócił uwagę na
fakt, ze jeszcze do niedawna Powiat takiego porozumienia nie mógł podpisać.
Zapytał więc o powód zmiany decyzji Zarządu.
Ad.7 Analiza realizacji zobowiązań określonych w umowie dzierżawy
szpitala zawartej pomiędzy Powiatem Sztumskim a spółką Szpitale Polskie.
Sekretarz Maria Król przedstawiła i omówiła powyższą analizę.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz powiedział, że analiza ta przedstawia
pozytywny obraz szpitala sztumskiego. Po Sztumie krąży jednak nieco inna
opinia. Radny zapytał, dlaczego w przedstawionej przez sekretarza informacji
nie uwzględniono tematu dotyczącego przeprowadzonej w szpitalu kontroli
przez NFZ w Gdańsku oraz o nałożonej na spółkę karze pieniężnej. Nałożona
kara świadczy bowiem o tym, że nie jest jednak tak dobrze, jak przedstawiła to
pani sekretarz. Radny poruszył także sprawę utworzenia w szpitalu oddziału
kardiologicznego. Zdaniem radnego tworzenie takiego oddziału Sztumie w
pewnym sensie naruszy interes szpitali, w których są już takie oddziały.
Zapytał, czy spółka posiada promesę NFZ. Chodzi o to, czy świadczenia z tego
tytułu będą refundowane. Radny Zwolenkiewicz nawiązał do nastrojów i
nieciekawej atmosfery panującej pomiędzy pracownikami a dyrekcją spółki. W
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związku z powyższym poprosił Przewodniczącego Rady udzielenie głosu panu
Włodzimierzowi Drejskiemu.
Przewodniczący Rady Wojciech Zielonka zapytał radnego w jakiej
sprawie ma udzielić głosu panu Drejskiemu.
Radny Zwolenkiewicz odpowiedział, że Pan Drejski zabierze głos w
sprawie przedstawionej przez sekretarza informacji.
Przewodniczący Rady udzielił głosu panu Drejskiemu.
Pan Włodzimierz Drejski powiedział, że jako członek komisji
przetargowej na mienie ruchome i nieruchome szpitala ma prawo wyrazić swoją
opinię co do przedstawionej analizy. Według pana Drejskiego przedstawiona
informacja jest propagandą sukcesu spółki. Przypomniał konflikt pomiędzy
Zarządem spółki, a lekarzami szpitala. Dodał, że jako Przewodniczący Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” i jako kierownik szpitalnego laboratorium
zawsze służył pomocą i radą w rozwiązywaniu konfliktów w szpitalu. W
sytuacjach ważnych dla szpitala jego opinia była pozytywna dla jednostki. Na
dzień dzisiejszy operator zarządzający szpitalem likwiduje jego miejsce pracy.
Pan Drejski odniósł się także do wyrażonej w prasie opinii na ten temat przez
Starostę Powiatu Sztumskiego. Zacytował wypowiedź Starosty; cyt.: „ nic
właściwie się nie stało, a oskarżenie o mobbing jest dalece posunięte –
włamanie do gabinetu pana Drejskiego zostało przeprowadzone zgodnie z
procedurą”. Pan Drejski zapytał Starostę, czy w demokratycznym państwie
włamanie się do gabinetu jest zgodne z prawem.
Radny Sławomir Buzanowski zwrócił uwagę na tematykę wystąpienia
pana Drejskiego. Radny podkreślił, że nie dotyczy ona realizacji umowy
dzierżawy.
Pan Włodzimierz Drejski nawiązał do przyszłości szpitala. Powiedział, że z
jego doświadczenia i obserwacji wynika, iż w szpitalu sztumskim będzie działo
źle.
Sekretarz Maria Król odniosła się do wypowiedzi radnego
Zwolenkiewicza i pana Drejskiego. Powiedziała, że informację przygotowała
pod kątem realizacji przez spółkę warunków określonych w umowie dzierżawy,
a z nałożonych w umowie obowiązków spółka wywiązuje się. Sekretarz nie
ustosunkowała się do kwestii włamania do gabinetu pana Drejskiego, ponieważ
według niej sprawa ta nie leży w kompetencji Powiatu Sztumskiego, a innego
organu.
Radny Sławomir Buzanowski poprosił pana Drejskiego o wskazanie
konkretnych przykładów dotyczących negatywnej wizji dla szpitala.
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Pan Drejski powiedział, że nie jest przygotowany na udokumentowanie
istniejących nieprawidłowości w szpitalu. Jednak w późniejszym terminie
przedstawi taką dokumentację. Dodał, że nie byłoby jego wystąpienia, gdyby
Starosta nie wyraził w prasie na jego temat swojej opinii. Według pana
Drejskiego, w całym tym konflikcie chodzi o przejęcie laboratorium przez
zewnętrzną firmę.
Starosta Piotr Stec nie zgodził się z negatywną wizją przedstawioną przez
pana Drejskiego co do przyszłości szpitala. Dodał, że 27 października br.
odbędzie się spotkanie z pracownikami szpitala, a także z przedstawicielami
związków zawodowych, na którym to między innymi przedstawiona będzie
informacja na temat zaistniałego wydarzenia. Starosta dodał, iż spór pomiędzy
pracownikiem a pracodawcą rozstrzyga właściwy sąd pracy. Starosta odniósł się
również do wcześniejszej wypowiedzi radnego Zwolenkiewicza w kwestii
uruchomienia w szpitalu oddziału kardiologicznego. Powiedział, że 75%
zabiegów wykonywanych z kardiologii, to zabiegi ratujące życie ludzkie i są
one refundowane bez względu na to, czy kontrakt z NFZ na te świadczenia
będzie zawarty.
Radny Tomasz Chętnik włączył się do dyskusji. Stwierdził, że opinia i
ocena pana Drejskiego na temat realizacji zadań spółki zawartych w umowie nie
jest obiektywna, ponieważ pan Drejski jest w sporze z pracodawcą.
Przypomniał, że jeszcze nie tak dawno na sesji Rady Powiatu personel
pielęgniarski „murem” stanął za pracodawcą, twierdząc, że sytuacja w szpitalu
znacznie się poprawiła. Jednak wystąpienie pana Drejskiego nie zmartwiło
radnego tak jak wypowiedź radnego Zwolenkiewicza. Wysunięte przez radnego
argumenty o braku zadowolenia społeczeństwa sztumskiego z działalności
szpitala są nieobiektywne. Nadmienił, że dzięki podjęciu przez Radę Powiatu
decyzji o oddaniu mienia byłego SP ZOZ nowemu operatorowi szpitala
spłacono zadłużenie SP ZOZ w Sztumie prawie w 50%. Gdyby nie podjęto
takiej decyzji to być może szpital już w ogóle nie funkcjonowałby. Jeśli zaś
chodzi o oddział kardiologii, to spółka nie dokona według radnego inwestycji w
„ciemno”.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz zauważył, że spółka wpłaciła na rzecz
powiatu dokładnie taką kwotę, jaka wynika z umowy dzierżawy i tylko w takiej
kwocie przyczyniła się do spłacenia długu SP ZOZ w Sztumie. To kwota rzędu
2.000.000 złotych. Pozostała kwota spłaty zadłużenia wynika z innych źródeł
oraz z innych czynników. Radny nawiązał jeszcze do nałożonej przez NFZ kary
pieniężnej na spółkę. Kara ta świadczy o tym, że nie były przestrzegane przepisy
w zakresie świadczonych usług medycznych. Stąd opinia radnegos, że
informacja z realizacji zadań wynikających z umowy jest „lukrowana”.
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Starosta Piotr Stec wyjaśnił, że spółka przejęła szpital z dobrodziejstwem
inwentarza i istniejącym modelem organizacyjnym. Nieprawidłowości zatem
były kontynuacją działalności byłego SP ZOZ w Sztumie. Starosta zwrócił
uwagę na fakt, że uruchomienie procedury „przekształcenia” szpitala pozwoliło
na wynegocjowanie u wierzycieli umorzenia odsetek od zadłużenia. Dodał, że w
przypadku spłacenia zadłużenia w całości, środki pochodzące z dzierżawy
szpitala, a
wynoszące 2.000.000 złotych rocznie, jak wskazał radny
Zwolenkiewicz, będą mogły być przeznaczone na inwestycje lub inne cele.
Starosta wyjaśnił, że sytuacja w szpitalu wciąż nie jest łatwa, jednakże
należy sprzyjać dzierżawcy i tworzyć przyjazny klimat wokół realizacji zadań w
szpitalu.
Radny Roman Kulpa przypomniał, że Rada Powiatu była jednomyślna w
sprawie przekształceniem szpitala. Zaproponował zatem zakończenie dyskusji
na ten temat.
Dyskusję na powyższy temat zakończono
Analiza realizacji zobowiązań określonych w umowie dzierżawy szpitala
zawartej pomiędzy Powiatem Sztumskim a spółką Szpitale Polskie była
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. Analiza została zaopiniowana przez w/w komisje pozytywnie.
Radni więcej uwag nie wnieśli
Analiza stanowi załącznik nr 5 do Protokołu L/2010
Ad.8 Informacja z działalności Domu Dziecka „Młodych Orląt” w
Dzierzgoniu za rok 2009 i za 9 miesięcy 2010 roku.
Pisemną informację otrzymali wszyscy radni oraz omówiono ją na Komisji
ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia oraz na
Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Dyrektor Domu Dziecka Marcin Kerber poprosił o pytania.
Radni uwag nie zgłosili ani pytań nie wnieśli
Radni przyjęli informację z działalności Domu Dziecka „Młodych Orląt” w
Dzierzgoniu za rok 2009 i za 9 miesięcy 2010 roku
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do Protokołu L/2010
Ad.9 Informacja z działalności rodzin zastępczych.
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Przewodniczący Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa
Publicznego i Zdrowia oraz Przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej,
Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformowali, że powyższa
informacja była omawiana szczegółowo na posiedzeniach. Opinie obu Komisji
były pozytywne.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.
Przerwa godz. 1610- do 16.20

Przewodniczący wznowił obrady.
Radna Elżbieta Domańska poinformowała, że informacja z działalności
rodzin zastępczych nie była przedstawiona na posiedzeniu Komisji ds.
Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia.
Wszyscy radni otrzymali wcześniej pisemną informację na powyższy
temat. Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska poprosiła o zadawanie w tej kwestii
pytań.
Radny Adam Wąsik poinformował, że na posiedzeniu Komisji zgłosił
uwagę co do stawianych wymogów rodzinom zastępczym. Wyjaśnił, że głównie
chodzi o poszerzenie informacji o danej rodzinie o opinię środowiskową.
Radni więcej uwag do informacji nie wnieśli
Radni przyjęli Informację z działalności rodzin zastępczych.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do Protokołu L/2010
Ad.10 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/248 z dnia 27 października 2009
w sprawie uchwalenia Programu Naprawczego na lata 2009-2010
Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu
Kierownik PCPR 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.
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W obecności 17 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
L/311/2010 zmieniającą uchwałę nr XXXVIII/248 z dnia 27 października 2009 w
sprawie uchwalenia Programu Naprawczego na lata 2009-2010 Domu Dziecka
„Młodych Orląt” w Dzierzgoniu
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr L/10

b) w sprawie nabycia przez Powiat Sztumski nieruchomości położonej
w obrębie Sztumska Wieś, gmina Sztum zajętej pod drogę
powiatową nr 3141 G Sztum.
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.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu jednogłośnie podjęła uchwałę nr
L/312/2010 w sprawie nabycia przez Powiat Sztumski nieruchomości położonej
w obrębie Sztumska Wieś, gmina Sztum zajętej pod drogę powiatową nr 3141 G
Sztum.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr L/10.

c) zmieniająca uchwałę nr XLVIII/300/2010 z dnia 31 sierpnia 2010
roku w sprawie określenia zadań i zmiany w podziale wysokości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2010 roku
Kierownik PCPR 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
L/313/2010 zmieniająca uchwałę nr XLVIII/300/2010 z dnia 31 sierpnia 2010
roku w sprawie określenia zadań i zmiany w podziale wysokości środków
9

Państwowego Funduszu Rehabilitacji
poszczególne zadania w 2010 roku

Osób

Niepełnosprawnych

na

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do Protokołu nr L/10.

Ad.11 Informacja z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Sztumie za rok szkolny 2009-2010.
W zastępstwie Dyrektora PPP powyższą sprawozdanie przedstawiła pani
Elwira Tomasiak. Dodała, że informacja ta była także tematem na posiedzeniu
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej. Opinia
komisji była pozytywna.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Informacja stanowi załącznik nr 11 do Protokołu nr L/10
Ad.12 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu
Sztumskiego w roku szkolnym 2009/2010.
Inspektor Wydziału EK Karolina Ratusznik – Korzeń przedstawiła
powyższą informację. Dodała, że informacja ta była tematem na posiedzeniu
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej. Opinia
komisji była pozytywna.
Radni uwag nie wnieśli.
Informacja stanowi załącznik nr 12 do Protokołu nr L/10

Ad.13 Informacja z realizacji budżetu w zakresie oświaty oraz remontów
szkół z wykorzystaniem środków unijnych w 2010 roku.
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła powyższą informację.
Radni uwag nie wnieśli.
Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu XLIX/10
Ad.14 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta Piotr Stec udzielił odpowiedzi w sprawie związanej z
modernizacją dróg powiatowych w ramach tzw. „schetynówek”. Przepisy
ustawy o zamówieniach publicznych wprost określają na jakiej podstawie
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przeprowadza się przetarg na określone zadanie. Przetarg ogłasza się na
podstawie sporządzonego zgodnie z obowiązującymi stawkami kosztorysu.
Radny Roman Kulpa był zdania, że przy opracowywaniu kosztorysu
należało założyć, iż ceny wykonawców będą spadały. Sporządzenie
kosztorysów zgodnie z obowiązującymi stawkami spowodowało, że dokonano
remontów na mniejszej długości odcinków dróg. W przypadku gdyby okazało
się, że oferta jest wyższa od kosztorysu zamówienia, to zamawiający ma prawo
wycofać się z przetargu bez podania przyczyny.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz był podobnego zdania co przedmówca.
Uważał, że należało podjąć ryzyko i zaplanować modernizację dłuższych
odcinków dróg. Nawiązał do inwestycji drogi Sztum – Postolin, której
modernizację można było zaplanować do aż miejscowości Polaszki.
Skarbnik Lucyna Bednarska wyjaśniła, że w pierwszym etapie
inwestycji drogi Sztum – Postolin dofinansowanie miało wynosić 75%. W
związku z tym, że cena oferenta na to zadanie była niższa od kosztorysu,
dofinansowanie wyniosło 85% wartości zadania. A zatem z dofinansowanej
kwoty Powiat zwrócił jedynie 121 tysięcy złotych. Za taką kwotę nie sposób
było dokonać remontu drogi od Postolina do Polaszek. Skarbnik uważała, że
Powiat zrealizował inwestycje w ramach swoich możliwości finansowych.
Co do opracowanych kosztorysów, pani Skarbnik podkreśliła, iż są one
podstawą do złożenia dokumentów o dofinansowanie wniosku na poszczególne
zadanie.
Radna Jolanta Szewczun poinformowała, że z otrzymanego wyciąguz
protokołu Zarządu nie wynika, iż projekt CAZ ma być realizowany w całości w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierzgoniu.
Radna sprecyzowała zatem swoje pytanie. Zapytała, czy projekt związany z
utworzeniem CAZ będzie realizowany w całości w PUP w Dzierzgoniu i czy
Zarząd podjął w tej sprawie już decyzję.
Sekretarz Maria Król wyjaśniła, że w powyższej sprawie podjęte były
przez Zarząd dwie decyzje. Pierwsza decyzja dotyczyła uruchomienia środków
na sprzęt i wyposażenie przenośne. Druga decyzja jaką podjął Zarząd zapadła po
spotkaniu z panią Dyrektor PUP Zofią Zienkiewicz – Zimą. Po ponownej
analizie sprawy i wysłuchaniu argumentów dyrektor PUP, zdecydowano o
zweryfikowaniu wcześniejszego stanowiska Zarządu dotyczącego uruchomienia
przedmiotowych środków na utworzenie CAZ.
Decyzją Zarządu udzielono zgody Powiatowemu Urzędowi Pracy w
Dzierzgoniu na utworzenie CAZ i uruchomienie środków w kwocie 189 tysięcy
złotych zgodnie z pierwotnym wnioskiem Starosty w tym zakresie
zaopiniowanym pozytywnie przez Radę Powiatu Sztumskiego.
Radny Roman Kulpa poprosił, żeby zaprotokołować, iż projekt ten
będzie realizowany w całości w PUP w Dzierzgoniu.
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Starosta wyjaśnił sprawę podpisania porozumienia Powiatu Sztumskiego
z Pogotowiem Socjalnym w Elblągu. Zawarcie tego porozumienia jest
konsekwencją wizyty przedstawicieli Pogotowia Ratunkowego i Komendy
Powiatowej Policji w Sztumie. Zbliża się okres zimy i problem nietrzeźwych
osób wymaga pilnego rozwiązania. Powiat podpisze porozumienie z
Pogotowiem, a następnie zawrze z gminami umowę o współfinansowanie tego
przedsięwzięcia.
Ad. 15 Wnioski i oświadczenia radnych.
Wniosków i oświadczeń nie wniesiono
Ad16. Sprawy różne.
Starosta poinformował, że ogłoszono przetarg na inwestycję pn. „Pętla
Żuławska” w Białej Górze.
Ad.167 Zakończenie obrad
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady Powiatu
Wojciech Zielonka zamknął obrady, wypowiadając formułę:
„Zamykam obrady L/10 sesji Rady Powiatu Sztumskiego.”
Czas trwania sesji: od godz. 1500 do godz. 1730
Protokołowała:
Elżbieta Kufeldt (-) podpis nieczytelny

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