Protokół nr V/2011
sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 31 stycznia 2011 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 31 stycznia 2011 roku w sesji Rady Powiatu
Sztumskiego wzięło udział 17 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do Protokołu nr V/11.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu nr V/11.

Starosta Wojciech Cymerys poprosił o wprowadzenie do porządku obrad
Rezolucji w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 55 w mieście
Sztum.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun zaproponowała, aby wniesioną przez
Starostę zmianę umieścić w punkcie 8, a każdy następny punkt jak w kolejności..
Porządek obrad wraz z wniesioną zmianą 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 III i IV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im.
Jana Kasprowicza w Sztumie– referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
b) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Grunt to rodzina” – referuje Kierownik
PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska.
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c) w sprawie nabycia przez Powiat Sztumski nieruchomości położonej w obrębie Szropy,
gmina Stary Targ zajętej pod drogę nr 2913G Łoza- Szropy – referuje Naczelnik Wydziału
GK Danuta Ossowska.
d) w sprawie akceptacji treści odpowiedzi na skargę – referuje Naczelnik Wydziału ON
Halina Gierała.
e) w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za
rok 2010 – referuje Inspektor ds. Zarządzania kryzysowego Sławomir Warczak.
f) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego na rok
2011 – referuje Przewodniczący Komisji Irena Szmiłyk.
g) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Sztumskiego na rok 2011 – referuje Przewodniczący
Komisji Waldemar Thiede.
h) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury Sportu, Turystyki i Integracji
Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu Sztumskiego na rok 2011 – referuje
Przewodniczący Komisji Ryszard Mazerski.
i) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa
Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu Sztumskiego- referuje Przewodniczący Komisji Józef
Kania.
j) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2011 rok – referuje
Przewodniczący Rady Jolanta Szewczun.
k) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2011 – 2021
– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej
Dyskusja
l) w sprawie przyjęcia budżetu powiatu sztumskiego na 2011 rok – referuje Skarbnik Lucyna
Bednarska.
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu powiatu na
2011 rok.
8. Rezolucja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 55 w mieście Sztum –
referuje Starosta Wojciech Cymerys.
Dyskusja
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do Protokołu nr V/11.

Ad.4 Zatwierdzenie protokołu nr III i nr IV z sesji Rady Powiatu
Sztumskiego.
Uwag do protokołów nie wniesiono
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołów.
Protokół nr III i nr IV z sesji Rada Powiatu Sztumskiego zatwierdziła
jednogłośnie.
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Przed przedstawieniem informacji z działalności Zarządu w okresie
międzysesyjnym Starosta Wojciech Cymerys wraz z byłym Starostą Piotrem
Stecem dokonali uroczystego wręczenia Dyrektorowi Muzeum Narodowego w
Gdańsku oraz Kierownikowi Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie,
zakupionych przez Starostwo Powiatowe, listów Wacława Sierakowskiego do
brata Józefa.
Dyrektor Muzeum Narodowego Wojciech Bonisławski powiedział, iż
Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie jest perłą w gronie znakomitych
obiektów zabytkowych Województwa Pomorskiego. Wyraził nadzieję, że
Muzeum przyciągnie rzeszę turystów nie tylko polskich, ale i zagranicznych.
Podziękował za dotychczasową współpracę z władzami Powiatu Sztumskiego i
poprosił nowo wybrany Zarząd o jej kontynuowanie.
Kierownik Muzeum Tradycji Szlacheckiej Maciej Kraiński podziękował
za przekazanie listów Wacława Sierakowskiego. Powiedział, że listy te są
wyjątkowym darem i wzbogacą one zbiory Muzeum.
W związku z zakończeniem służby przez Sylwestra Marchlewskiego,
który pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie, Starosta
Wojciech Cymerys wręczył mu list gratulacyjny oraz złożył podziękowania za
pracę i osobisty wkład w rozwój sztumskiej jednostki.
Ad.5 Informacja
międzysesyjnym.

Starosty

z

działalności

Zarządu

w

okresie

Starosta Wojciech Cymerys przedstawił sprawozdanie z działalności
Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do Protokołu nr V/11.

Ad.6 Interpelacje i zapytania.
Radna Irena Szmiłyk po raz kolejny nawiązała do remontu drogi na
odcinku Stary Dzierzgoń – Przezmark. Z informacji jakie radna posiadała
wynikało, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w planie budżetowym na 2011 rok nie
ujął do realizacji tej inwestycji. Mieszkańcy i użytkownicy tej drogi, są
zaniepokojeni tym faktem. W przypadku niezrealizowania wymienionej
inwestycji dokonają blokady drogi. Radna poprosiła Starostę o interwencję w
Zarządzie Dróg Wojewódzkich w przedmiotowej sprawie.
Radny Piotr Stec nawiązał do wniesionej do porządku obrad Rezolucji.
Zasugerował, aby Rezolucję podobnej treści wystosować w sprawie dróg
wojewódzkich przebiegających na terenie Powiatu Sztumskiego. Zdaniem
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radnego drogi wojewódzkie są w najgorszym stanie technicznym ze wszystkich
dróg w Powiecie.
Radnego Steca interesowała także forma współorganizacji przez Powiat
ferii zimowych dla dzieci w Białym Dunajcu.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mojecki zwrócił uwagę na stan
techniczny drogi wojewódzkiej prowadzącej z Malborka do Dzierzgonia.
Niedokończony remont drogi powoduje, iż dochodzi na niej często do
wypadków samochodowych. Wiceprzewodniczący poparł wniosek złożony
przez radnego Piotra Steca.
Radną Elżbietę Domańską interesowało wykorzystanie przez PUP w
roku 2010 środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych, a także
wysokość przyznanych środków na 2011 rok.
Ad.7 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład
Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.
Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska przedstawiła i omówiła
projekt powyższej uchwały. Dodała, że na posiedzeniu Komisji ds. Edukacji,
Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej projekt ten Komisja
zaopiniowała pozytywnie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
nr V/26/2011 w sprawie zamiaru likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład
Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr V/2011.

b) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Grunt to rodzina”.
Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska przedstawiła i omówiła projekt
powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
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W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr V/27/2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.
„Grunt to rodzina”.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do Protokołu nr V/2011.

c) w sprawie nabycia przez Powiat Sztumski nieruchomości położonej w
obrębie Szropy, gmina Stary Targ zajętej pod drogę nr 2913G ŁozaSzropy.
Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska przedstawiła i omówiła
projekt powyższej uchwały.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr V/28/2010 w sprawie nabycia przez Powiat Sztumski nieruchomości
położonej w obrębie Szropy, gmina Stary Targ zajętej pod drogę nr 2913G
Łoza- Szropy.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do Protokołu nr V/2011.

d) w sprawie akceptacji treści odpowiedzi na skargę.
Naczelnik Wydziału ON Halina Gierała przedstawiła i omówiła projekt
powyższej uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr V/29/2010 w sprawie akceptacji treści odpowiedzi na skargę.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr V/2011.

e) w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2010.
Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Sławomir Warczak przedstawił
i omówił projekt powyższej uchwały.
Radni więcej uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
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W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr V/30/2011 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr V/2011.

f) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Sztumskiego na rok 2011.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szmiłyk przedstawiła projekt
powyższej uchwały.
Do planu pracy Komisji na 2011 rok radni wnieśli poprawki dotyczące zmiany
terminów w planie zadań.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z
zaproponowanymi zmianami.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 16 głosami „za” ( radny
Zbigniew Zwolenkiewicz opuścił chwilowo obrady) podjęła uchwałę nr
V/31/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Sztumskiego na rok 2011.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do Protokołu nr V/2011.

g) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Sztumskiego na rok 2011.
Przewodniczący Komisji Waldemar Thiede przedstawił projekt powyższej
uchwały wraz z wniesioną zmianą do projektu.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt powyższej uchwały wraz z
wniesioną zmianą.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 16 głosami „za” ( 1 osoba
chwilowo nieobecna) podjęła uchwałę nr V/32/2011 w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Rady Powiatu Sztumskiego na rok 2011.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do Protokołu nr V/2011.
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h) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury Sportu,
Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu
Sztumskiego na rok 2011.
Przewodniczący Komisji Ryszard Mazerski przedstawił projekt powyższej
uchwały wraz z wniesioną zmianą.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt powyższej uchwały wraz z
wniesioną zmianą.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 16 głosami „za” (1 osoba
chwilowo nieobecna) podjęła uchwałę nr V/33/2011 w sprawie przyjęcia planu
pracy Komisji Edukacji, Kultury Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej,
Promocji Powiatu Rady Powiatu Sztumskiego na rok 2011.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do Protokołu nr V/2011.

i) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia,
Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu Sztumskiego
Przewodniczący Komisji Józef Kania przedstawił projekt powyższej
uchwały.
Do planu pracy Komisji na 2011 rok radni wnieśli zmiany.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z
zaproponowanymi zmianami.
Na obrady powrócił radny Zbigniew Zwolenkiewicz.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
nr V/34/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i
Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu Sztumskiego
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do Protokołu nr V/2011.

j) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2011 rok
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun przedstawiła projekt powyższej
uchwały.
Do planu pracy Rady na 2011 rok radni wnieśli zmiany.
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z
zaproponowanymi zmianami.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
nr V/35/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2011
rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do Protokołu nr V/2011.

k) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na
lata 2011 – 2021.
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt powyższej uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
nr V/36/2011 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2011 – 2021.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do Protokołu nr V/2011.

l) w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2011 rok.
Skarbnik Lucyna Bednarska poinformowała, że zgłoszony przez radnego
Piotra Steca wniosek dotyczący przesunięcia środków budżetowych w kwocie
19.000 złotych z promocji powiatu na oświetlenie alejki przy Zespole Szkół w
Sztumie nie został uwzględniony przez Zarząd. Środki na promocję Powiatu
pozostaną zatem na poziomie środków ubiegłorocznych. Następnie Skarbnik
przedstawiła i omówiła projekt powyższej uchwały oraz przedstawiła opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dodała, że na posiedzeniach Komisji Rady
Powiatu projekt ten Komisje zaopiniowały pozytywnie.
Radna Beata Śrutkowska odniosła się do negatywnej decyzji Zarządu w
sprawie środków na założenie oświetlenia przy alejce w Zespole Szkół w Sztumie.
Radna wyraziła niezadowolenie z tej decyzji. Poprosiła, aby w roku budżetowym
Zarząd miał na uwadze wygospodarowanie środków na wykonanie tego zadania.
Starosta Wojciech Cymerys wyjaśnił, że obecnie, faktyczna kwota tego
zadania jest nieznana. Zarząd zajął stanowisko, iż bezpieczniej będzie dokonać
przesunięć środków w roku budżetowym, aniżeli pomniejszać środki na
„promocję powiatu”.
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Radny Zbigniew Zwolenkiewicz zwrócił uwagę na fakt, że w roku
bieżącym w ramach projektu Energii Odnawialnej, finansowanego z Funduszu
Ochrony Środowiska będzie realizowane oświetlenie solarowe. Być może w
ramach tego projektu będzie możliwe wykonane oświetlenia alejki przy Zespole
Szkół w Sztumie.
Z uwagi na bezpieczeństwo młodzieży szkolnej radny Piotr Stec zwrócił się
z prośbą o niebagatelizowanie tej sprawy.
Radni więcej uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
nr V/37/2011 w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Sztumskiego na2011rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do Protokołu nr V/2011.

Ad.8 Rezolucja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 55
w mieście Sztum.
Starosta Wojciech Cymerys przedstawił i omówił projekt powyższej
uchwały.
Radnego Zygmunta Smolińskiego interesowało czego konkretnie
modernizacja drogi ma dotyczyć: czy budowy ronda, poszerzenia ulicy, czy też
powstania sygnalizacji świetlnej.
Starosta Wojciech Cymerys wyjaśnił, że rezolucja ta ma stanowić wsparcie
dla Rady Miejskiej Gminy Sztum w sprawie niewycofywania tej inwestycji z
planu finansowego na 2011 rok Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Radny Piotr Stec nie podważał słuszności podjęcia przez Radę Rezolucji.
Poprosił jedynie o jej uszczegółowienie, a mianowicie o wprowadzenie zapisu,
której części drogi modernizacja ma dotyczyć.
Radna Elżbieta Domańska poprosiła Starostę o odczytanie pisma Rady
Miejskiej w Sztumie dotyczącego tej sprawy.
Starosta odczytał pismo Rady Miejskiej.
Radny Mariusz Żółtowski wyraził pogląd, że Rada powinna być zapoznana
z planem tejże modernizacji.
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Radny Zbigniew Zwolenkiewicz był zaskoczony brakiem wiedzy radnych
na temat tej inwestycji. Powiedział, że od 1,5 roku prowadzone są na ten temat
rozmowy władz lokalnych z władzami wyższego szczebla. Wyjaśnił, że
modernizacja dotyczy budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza,
Kochanowskiego i Baczyńskiego. Podjęcie Rezolucji ma poprzeć stanowisko
Rady Miejskiej w Sztumie, aby inwestycja ta nie była wykluczona z budżetu
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w roku 2011.
Wicestarosta Antoni Downarowicz wskazał, że z podobną rezolucją można
wystąpić w przypadku potwierdzenia informacji o zaniechaniu remontu drogi na
odcinku Stary Dzierzgoń – Przezmark.
Przewodnicząca Rady zakończyła dyskusję na powyższy temat i poddała
pod głosowanie przyjęcie Rezolucji wraz z uzupełnieniem zapisu, iż modernizacja
dotyczy drogi przebiegającej przez centrum miasta Sztum.
Radni jednogłośnie podjęli rezolucję.
Ad.9 Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
W sprawie interpelacji radnej Szmiłyk, Wicestarosta Antoni Downarowicz
odpowiedział, że dokona wszelkich starań, aby remont drogi Stary Dzierzgoń –
Przezmark mógł być dokończony w 2011 roku. Jeśli zaś chodzi o zły stan
techniczny dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Sztumskiego, na co zwrócił
uwagę radny Piotr Stec oraz Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mojecki, to
Zarząd będzie zabiegał o dokonanie ich naprawy.
W sprawie zapytania radnej Domańskiej dotyczącego przekazania
informacji na temat wykorzystania środków z Funduszu Pracy, Starosta Wojciech
Cymerys poinformował, że odpowiedzi udzieli na piśmie.
Na zapytanie radnego Piotra Steca dotyczące formy zorganizowanych ferii
w Białym Dunajcu dla dzieci z terenów wiejskich, Starosta Wojciech Cymerys
odpowiedział, że współorganizatorem ferii była Gmina Szemud. Odpłatność
dziecka wynosiła 200 złotych. Powiat wespół z Gminą Szemud poniósł koszt
przejazdu do miejsca pobytu dzieci oraz zapewnił opiekuna. Wynagrodzenie dla
opiekuna sfinansowało Stowarzyszenie PROMNI w Warszawie. Feriami objęto
dzieci w wieku od 10 do 16 roku życia, a skorzystało z nich 25 osób, po 5 dzieci z
każdej gminy w Powiecie Sztumskim. Starosta poinformował, iż uczestniczące w
zimowisku dzieci wyraziły zadowolenie z pobytu w Białym Dunajcu.
Radny Piotr Stec poprosił Starostę o udzielenie informacji na temat
inwestycji pn. „Farmy w Postolinie”. Radnego interesowało na jakim etapie jest
powyższa inwestycja i kiedy konkretnie rozpocznie się jej realizacja, oraz to,
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jakimi drogami będzie przebiegał transport i jak Powiat zabezpieczy się przed
ewentualnymi uszkodzeniami nowo wyremontowanej drogi Sztum – Postolin.
Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału AB Wojciech Babalski.
Pan Babalski wyjaśnił, iż odbyło się spotkanie z inwestorem. Z uzyskanych
informacji wynika, że Farma ma być wybudowana w I półroczu 2012 roku.
Inwestorowi zaproponowano, aby większość transportu poruszała się drogą nr 55.
Zjazd z drogi 55 na teren budowy byłby przed miejscowością Nowa Wieś. Z drogi
Sztum – Postolin mógłby korzystać transport o mniejszym nacisku na oś. Inwestor
poinformował, iż zainteresowany jest postawieniem dodatkowych 6 wież.
Starosta Wojciech Cymerys dodał, że na drodze Sztum-Postolin będzie
wprowadzone ograniczenie tonażu samochodowego.
Ad. 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
Radna Irena Szmiłyk zaproponowała, aby na sesję Rady zaprosić Dyrektora
Dróg Wojewódzkich.
Radny Janusz Grzonka poparł radną Szmiłyk i zgłosił oficjalny wniosek w
tej sprawie.
Radny Piotr Stec zgłosił zawiązanie się Klubu radnych pn „Samorządowy
Klub Obywatelski”.
W związku z zapowiedzią meteorologów o nadchodzących opadach śniegu,
radna Elżbieta Domańska poprosiła, aby „uczulić” na ten fakt firmy
odpowiedzialne za odśnieżanie dróg.
Ad.11 Sprawy różne.
Radny Józef Kania poddał pod rozważenie zakup laptopów dla radnych.
Radny Mariusz Żółtowski zwrócił się do Starosty o zwołanie Kapituły w
celu dokonania zmian w składzie osobowym.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz odniósł się do sprawy zakupu laptopów
dla radnych. Bez wątpienia zakup laptopów spowodowałby oszczędność
papieru, a także ograniczyłby dodatkowe koszty związane z dostarczaniem
materiałów na sesję. Należy jednak pamiętać, iż zakup laptopów wiąże się z
przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obsługi komputerów, zmianą Statutu,
itp. Radny uważał, iż do sprawy tej należy podejść z rozwagą.
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Ad.12 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta
Szewczun zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Zamykam obrady V sesji
Rady Powiatu Sztumskiego”.
Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1800.

Protokołowała:
Elżbieta Kufeldt
Przewodniczący Rady
Powiatu Sztumskiego
Jolanta Szewczun
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Zapoznałam/em się z treścią Protokołu nr V/11:
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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