Protokół nr IV/2010
sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 2010 roku

1.Otwarcie obrad.
Otwarcia sesji oraz powitania przybyłych gości dokonała Przewodnicząca
Rady Jolanta Szewczun.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady stwierdziła
prawomocność obrad. W dniu 28 grudnia 2010 roku w sesji Rady Powiatu
Sztumskiego wzięło udział 17 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do Protokołu nr IV/10.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu nr IV/10.

Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun zaproponowała wprowadzenie
zmiany w porządku obrad, a mianowicie: wprowadzenie projektu uchwały w
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego. Wniesiona
zmiana umieszczona byłaby jako punkt 7 ppkt. „e”.
Sekretarz Maria Król poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad
projektu uchwały Rady zmieniającą uchwałę w sprawie przekształcenia Zakładu
Aktywności Zawodowej w Sztumie w samorządowy zakład budżetowy.
Przewodnicząca Rady zaproponowała aby wniesioną przez Sekretarz zmianę
umieścić w punkcie 7 jako ppkt. „f”.
Porządek obrad wraz z wniesionymi zmianami został przyjęty jednogłośnie.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Porządek sesji przewidywał:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Protokołu nr I i II z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
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7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu sztumskiego – referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
b) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Sztumskiego – referuje sekretarz
Maria Król.
c) w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
d) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok - referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
e) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego – referuje
Przewodniczący Rady.
f) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zakładu Aktywności Zawodowej w
Sztumie w samorządowy zakład budżetowy – referuje Sekretarz Maria Król.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do Protokołu nr IV/10.

Ad.4 Zatwierdzenie protokołu nr I i nr II z sesji Rady Powiatu
Sztumskiego.
Radny Mariusz Żółtowski zwrócił uwagę na fakt, iż w protokole z I sesji
Rady Powiatu jest zapis o przeprowadzeniu głosowania uchwały w sprawie
wyboru Wiceprzewodniczącego, a takiego głosowania faktycznie nie odbyło. W
związku z tym poprosił o wykreślenie tego zapisu z protokołu.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że zapis ten zostanie usunięty z
protokołu.
Radna Elżbieta Domańska zgłosiła uwagę do zapisu w protokole z II
sesji Rady Powiatu. Zdaniem radnej w pkt. 3 powinien być uwzględniony zapis,
że Rada pracowała w oparciu o porządek zmieniony przez Przewodniczącą tuż
przed obradami sesji, a nie w oparciu o porządek, który radni otrzymali na 7 dni
przed zwołaniem sesji. Radna wyraziła opinię, że w protokole winien być
uwzględniony porządek obrad, który radni otrzymali zgodnie ze Statutem
Powiatu.
Przewodnicząca Rady uwagi radnej Domańskiej przyjęła i poddała pod
głosowanie zatwierdzenie protokołów.
Protokół nr I z sesji wraz z wniesioną zmianą został zatwierdzony jednogłośnie.
Protokołu nr II z sesji nie poddano głosowaniu i jego zatwierdzenie nastąpi na
następnej sesji.
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Ad.5 Informacja
międzysesyjnym.

Starosty

z

działalności

Zarządu

w

okresie

Starosta Wojciech Cymerys przedstawił sprawozdanie z działalności
Zarządu w okresie międzysesyjnym. Dodał, że każda następna informacja
będzie poszerzona o informacje z działalności poszczególnych Wydziałów
Starostwa Powiatowego. Ponadto poinformował, że w Starostwie odbyło się
posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do Protokołu nr IV/10.

Ad.6 Interpelacje i zapytania.
Radna Irena Szmiłyk nawiązała do wyremontowanej w części drogi na
odcinku Stary Dzierzgoń – Przezmark. Wyjaśniła, że wspomniana droga jest
drogą wojewódzką i dzięki interwencji zarządu poprzedniej kadencji została w
części wyremontowana. Pozostał jednak odcinek, który wymaga dokonania
pilnego remontu. Poprosiła Starostę o kontynuowanie rozmów dotyczących tej
sprawy z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
Ad.7 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego.
Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska przedstawiła i omówiła
projekt powyższej uchwały. Dodała, że na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i
Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia projekt ten zaopiniowano
pozytywnie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt powyższej uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 16 głosami „za” i przy
1głosie „przeciw” podjęła uchwałę nr IV/21/2010 w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
sztumskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr IV/2010.

b) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Sztumskiego.
Sekretarz Maria Król przedstawiła i omówiła projekt powyższej uchwały.
Sekretarz dodała, że na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu,
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Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i
Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia projekt ten zaopiniowano
pozytywnie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt powyższej uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr IV/22/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty
Powiatu Sztumskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do Protokołu nr IV/2010.

c) w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2010 roku nie wygasają z
upływem roku budżetowego.
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały. Skarbnik dodała, że na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej,
Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa projekt uchwały zaopiniowano
pozytywnie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt powyższej uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr IV/23/2010 w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2010
roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do Protokołu nr IV/2010.

d) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały. Skarbnik dodała, że na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej,
Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa projekt uchwały zaopiniowano
pozytywnie.
Radny Piotr Stec nawiązał do wykreślenia z budżetu powiatu inwestycji
dotyczącej budowy wieży widokowej w Białej Górze. Wyjaśnił, iż wieża ta
miała być atrakcją turystyczną tego regionu, a wykreślenie jej z budżetu
uniemożliwi złożenia wniosku o dofinansowanie budowy. Poprosił o
wstrzymanie się z powyższą decyzją.
Skarbnik Lucyna Bednarska wyjaśniła, że załącznikiem do wieloletniej
prognozy finansowej są przedsięwzięcia, na które podpisano już umowy na ich
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realizację. Umowy na budowę wieży w Białej Górze nie podpisano. W
przypadku, gdy projekt inwestycji wieży widokowej otrzyma dofinansowanie, to
zadanie to może być wprowadzone do budżetu powiatu.
Radni więcej uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt powyższej uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr IV/24/2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr IV/2010.

e) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Sztumskiego.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun wyjaśniła, że na II sesji, radny
Żółtowski zwrócił uwagę na fakt, iż uchwała w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady nie była poddana głosowaniu. Uwaga radnego
była słuszna. W związku z tym zachodzi potrzeba jej przegłosowania.
Zdaniem radnego Zbigniewa Zwolenkiewicza przeprowadzenie tajnych
wyborów stanowi o wyborze Wiceprzewodniczącego. Radny zapytał o sytuację,
w której osoba wybrana w głosowaniu tajnym nie uzyskałaby akceptacji w
postaci uchwały. Według radnego taka uchwała nie powinna być poddawana
głosowaniu.
Radca Prawny Stanisław Ziętek stwierdził, że wątpliwość radnego
Zwolenkiewicza jest w pełni uzasadniona. Wybory przewodniczącego, czy
wiceprzewodniczącego rady dokonuje się istotnie w samym akcie głosowania
tajnego. Tym niemniej zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu
Administracyjnego uchwałę taką należy podjąć.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt powyższej uchwały.
Radni więcej uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt powyższej uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr I/5/2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr IV/2010.
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f) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Zakładu Aktywności
Zawodowej w Sztumie w samorządowy zakład budżetowy.
Sekretarz Maria Król przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt powyższej uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr IV/25/2010 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do Protokołu nr IV/2010.

Ad.8 Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
W nawiązaniu do prośby radnej Szmiłyk, Starosta Wojciech Cymerys
powiedział, że będzie czynił starania, aby droga na odcinku Stary Dzierzgoń –
Przezmark była wyremontowana w całości.
Ad. 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz powrócił do tematu protokołu z II sesji
Rady Powiatu. Zdaniem radnego protokół ten napisano zgodnie z tokiem
przeprowadzonych obrad. Nie widział powodu, dla którego należałoby
wprowadzać do niego zmiany zasugerowane przez radną Domańską. Dodał, że
autorem porządku obrad jest Przewodniczący Rady i Przewodniczący mógł ten
porządek zmienić.
Radna Elżbieta Domańska poprosiła o opinię radcy prawnego w tej
sprawie.
W związku z nieobecnością radcy na II sesji rady, Stanisław Ziętek nie
miał wiedzy o tym, że zaproponowane zmiany w porządku obrad nie były przyjęte
bezwzględną większością głosów. Jednak zgodził się ze stwierdzeniem, że
ustalenie porządku sesji jest uprawnieniem Przewodniczącego Rady. Według
radcy, dopóki porządek nie zostanie przegłosowany, to nie jest on wiążący i
pozostaje w dalszym ciągu tylko projektem. Rada Powiatu może wprowadzić
zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu
rady.
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Radny Mariusz Żółtowski zapytał radcę, czy Przewodniczący rady może w
dowolnym czasie przedstawić nowy porządek obrad, różniący się od porządku,
który radni otrzymali na 7 dni przed sesją.
Radca Stanisław Ziętek odpowiedział, że brak jest uregulowania tej kwestii
w przepisach.
Radny Żółtowski dodał, że zgodnie ze Statutem Powiatu (par.16.pkt.2,
ppkt.2 ) o sesji zawiadamia się radnych co najmniej na 7 dni przed terminem jej
odbycia i zawiadomienie powinno zawierać projekt porządku obrad. A zatem,
przedstawienie porządku obrad bezpośrednio przed sesją, zdaniem radnego, jest
złamaniem tego zapisu.
Radny Piotr Stec był zdania, że decyzję w sprawie protokołu z II sesji radni
podjęli w pkt. 4 porządku obrad. Nie widział więc potrzeby wnoszenia zmiany co
do tej decyzji i wprowadzaniu zamieszania w porządku obrad.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz podtrzymał swoje zdanie i złożył oficjalny
wniosek o zatwierdzenie protokołu z II sesji.
Złożony wniosek przez radnego Przewodnicząca Rady poddała pod
głosowanie.
W obecności 17 radnych, 9 głosami „za” i 8 „przeciw” wniosek przyjęto.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołu z II
sesji.
W obecności 17 radnych, 9 głosami „za” i 8 „przeciw” protokół nr II został
zatwierdzony
Ad.11 Sprawy różne.
Radny Janusz Grzonka zaapelował aby drogi powiatowe, którymi przebiega
komunikacja autobusowa były odśnieżane w pierwszej kolejności.
Ad.12 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta
Szewczun zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Zamykam obrady IV sesji
Rady Powiatu Sztumskiego”.
Obrady trwały od godz. 1600 do godz. 1730.
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Protokołowała:
Elżbieta Kufeldt
Przewodniczący Rady
Powiatu Sztumskiego
Jolanta Szewczun

Zapoznałam/em się z treścią Protokołu nr IV/10:
Cymerys Wojciech - …………………………
Dobis Tomasz - ……………………………….
Domańska Elżbieta - ………………………….
Downarowicz - ……………………………….
Grzonka Janusz - ……………………………...
Kania Józef - ………………………………….
Mojecki Ryszard - …………………………….
Mazerski Ryszard - ……………………………
Smoliński Zygmunt - ………………………….
Stec Piotr - …………………………………….
Steinborn Bogumiła …………………………...
Szmiłyk Irena - ………………………………..
Śrutkowska Beata - ……………………………
Thiede Waldemar - …………………………....
Zwolenkiewicz Zbigniew - ……………………
Żółtowski Mariusz - …………………………...
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