Protokół nr VI/2011
sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 23 lutego 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 23 lutego 2011 roku w sesji Rady Powiatu
Sztumskiego wzięło udział 17 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do Protokołu nr VI/11.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu nr VI/11.

Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun zaproponowała, aby do porządku
obrad wnieść Rezolucję Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie dokonania analizy
podziału i zwiększenia środków Funduszu Pracy na rok 2011.
Wniesiona zmiana byłaby w punkcie 9, 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 V z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za 2010 rok
oraz informacja o stanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i
obiektów administracyjnych – referuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Dorota
Bulkowska.
8. Sprawozdanie z wydanych decyzji pozwoleń na budowę – referuje Naczelnik Wydziału AB
Wojciech Babalski.
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9. Przyjęcie Rezolucji Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie dokonania analizy podziału i
zwiększenia środków Funduszu Pracy na rok 2011 – referuje Dyrektor PUP Zofia
Zienkiewicz- Zima.
10. 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 zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych lub nagród za
wysokie wyniki sportowe - referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
c) zmieniająca uchwałę nr XLIII/277/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 9 marca 2010
roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o
uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie powiatu sztumskiego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania - referuje Naczelnik Wydziału EK
Aneta Kwiatkowska.
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2011
– 2021 – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
e) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2011 – referuje Skarbnik
Lucyna Bednarska.
f) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2010 rok – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Sprawy różne.
11. Zakończenie obrad
Porządek stanowi załącznik nr 3 do Protokołu nr VI/11.

Ad.4 Zatwierdzenie protokołu nr V/2011 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
Uwag do protokołu nie wniesiono
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie protokołów.
Protokół nr V/2011 z sesji Rada Powiatu Sztumskiego zatwierdziła
jednogłośnie.

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 VI/11.

Ad.6 Interpelacje i zapytania.
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Radna Irena Szmiłyk po raz kolejny nawiązała do remontu drogi na
odcinku Stary Dzierzgoń – Przezmark. Zapytała o termin rozpoczęcia remontu
drogi. Radną interesowało również to, czy przewidziany jest remont drogi Stare
Miasto-Folwark i czy zaproszono dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich na
sesję Rady Powiatu. Zadała Staroście pytanie, czy gminy w powiecie
sztumskim były poinformowane o zimowym wypoczynku dzieci.
Radna Elżbieta Domańska nawiązała do informacji Starosty z
działalności międzysesyjnej Zarządu. Radną interesowała przyczyna zawarcia
przez Powiat ze Spółką Szpitale Polskie porozumienia w sprawie odroczenia
czynszu dzierżawnego. Zapytała także o przeznaczenie działki nr 271/3 w
Mikołajkach Pomorskich nabytej przez Powiat w ramach darowizny. Poprosiła
Starostę o informację w sprawie rozszerzenia zasięgu kursów przez przewoźnika
„Latocha” i „Rydwan” w kierunku Starego Dzierzgonia.
Radny Piotr Stec odniósł się do zawartego porozumienia ze Spółką
Szpitale Polskie. Zapytał, czy odroczenie czynszu dzierżawnego nie zachwieje
spłaty zobowiązań, jakie ciążą na SP ZOZ w Likwidacji. Radnego interesował
etap realizacji zobowiązań w stosunku do pracowników szpitala z Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także termin rozpoczęcia prac związanych z
budową Centrum Kardiologii Angiologicznej. Radny Stec oczekiwał informacji
w sprawie remontu dróg wojewódzkich na odcinku Malbork- Dzierzgoń oraz
drogi ze Sztumu w kierunku Sztum Pole. Zapytał czy wskazane drogi
przeznaczone są do remontu w roku 2011. W sprawie realizacji projektu pn
„Słoneczne Dachy” w Powiecie Sztumskim i złożonego wniosku o
dofinansowanie instalacji solarnej radny zapytał, dlaczego z tego programu
wyłączono Zespół Szkół w Sztumie.
Radny poinformował, że obecnie realizowany jest projekt Ministerialny pn.
„Kultura+”. Zasugerował aby w ramach tego projektu złożyć wniosek o
dofinansowanie bibliotek w Sztumie.
Radny Mariusz Żółtowski odniósł się do toczącego się postępowania w
sprawie przekwalifikowania lasu na grunty rolne. Zapytał, w jakim celu ma
nastąpić to przekwalifikowanie.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mojecki zaproponował, aby odcinek
na drodze Malbork – Dzierzgoń, na którym występują wypadki wyłączyć z
ruchu.
Ad.7 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za 2010 rok oraz informacja o stanie powiatowych obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej i obiektów administracyjnych.
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sztumie Dorota Bulkowska
przedstawiła i omówiła sprawozdanie.
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Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr VI/11.

Ad. 8 Sprawozdanie z wydanych decyzji pozwoleń na budowę.
Naczelnik Wydziału AB Wojciech Babalski przedstawił i omówił
sprawozdanie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do Protokołu nr VI/11.

Ad.9 Przyjęcie Rezolucji Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie dokonania
analizy podziału i zwiększenia środków Funduszu Pracy na rok 2011.
Dyrektor PUP Zofia Zienkiewicz – Zima przedstawiła i omówiła
Rezolucję w sprawie dokonania analizy podziału i zwiększenia środków
Funduszu Pracy na rok 2011. Dyrektor dodała, że treść Rezolucji została
pozytywnie zaopiniowana przez Komisję ds. Społecznych i Bezrobocia,
Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia oraz Komisję Polityki Gospodarczej,
Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Radni jednogłośnie przyjęli Rezolucję Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie
dokonania analizy podziału i zwiększenia środków Funduszu Pracy na rok 2011.
Rezolucja stanowi załącznik nr 7 do Protokołu nr VI/11.

Ad.10 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 uchwały w tej sprawie
Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Głos w dyskusji zabrali:
- Radny Mariusz Żółtowski
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- Radny Piotr Stec
- Radna Elżbieta Domańska
- Radny Zbigniew Zwolenkiewicz
- Radny Józef Kania
- Radny Zygmunt Smoliński
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 12 głosami „za” i 5
„wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr VI/38/2011 w sprawie ustalenia
rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu
sztumskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr VI/2011.

b) w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów
sportowych lub nagród za wysokie wyniki sportowe.
Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska przedstawiła i omówiła
projekt powyższej uchwały. Naczelnik dodała, że na posiedzeniu Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej oraz na
posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa projekt ten Komisje zaopiniowały pozytywnie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr VI/39/2011 w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania
stypendiów sportowych lub nagród za wysokie wyniki sportowe.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr VI/2011.

c) zmieniająca uchwałę nr XLIII/277/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z
dnia 9 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
funkcjonujących na terenie powiatu sztumskiego oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
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Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska przedstawiła i
omówiła projekt uchwały. Naczelnik dodała, że na posiedzeniu Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej oraz na
posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa projekt ten Komisje zaopiniowały pozytywnie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr VI/40/2010 zmieniająca uchwałę nr XLIII/277/2010 Rady Powiatu
Sztumskiego z dnia 9 marca 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych
funkcjonujących na terenie powiatu sztumskiego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystywania.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do Protokołu nr VI/2011.

d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2011 – 2021.
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały. Dodała, że na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa projekt ten Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr VI/41/2010 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla
Powiatu Sztumskiego na lata 2011 – 2021.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do Protokołu nr VI/2011.

e) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2011.
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt uchwały.
Dodała, że na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Radni uwag nie wnieśli.
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr VI/42/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w
roku 2011.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do Protokołu nr VI/2011.

f) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały. Dodała, że na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa projekt ten Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr VI/43/2011 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do Protokołu nr VI/2011.

Ad.9 Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
W sprawie zapytania radnej Szmiłyk dotyczącego remontu drogi Stare
Miasto – Folwark odpowiedzi udzielił naczelnik Wydziału KT Mirosław
Sokalski. Naczelnik wyjaśnił, że droga ta remontowana będzie w ramach
remontów cząstkowych przy współudziale Gminy Stary Dzierzgoń.
Odnośnie terminu rozpoczęcia remontu drogi Stary Dzierzgoń – Przezmark,
Starosta Wojciech Cymerys przekazał informację, którą otrzymał z Zarządu Dróg
Wojewódzkich. Remont tej drogi przeprowadzony będzie w roku bieżącym, ale
dokładny termin rozpoczęcia robót nie jest znany. Podobnie jest z drogą Malbork –
Dzierzgoń. Co do odcinka drogi od ul. Żeromskiego w kierunku Sztumskiego Pola
Starosta wyjaśnił, iż będzie ona remontowana metodą cząstkową. Starosta dodał,
że zaprosi Dyrektora Dróg Wojewódzkich na sesję Rady Powiatu.
Sprawą zimowego wypoczynku dzieci z terenów wiejskich, wraz z MOPS i
GOPS w gminach rekrutacją zajął się wydział Edukacji. Starosta wyraził pogląd,
że to pracownicy ośrodków pomocy społecznej winni powiadomić swoich
włodarzy o fakcie organizowania takiego wypoczynku.
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W sprawie zapytania dotyczącego zawarcia porozumienia ze spółką Szpitale
Polskie na odroczenie czynszu dzierżawnego o udzielenie informacji Starosta
poprosił Skarbnik Lucynę Bednarską.
Skarbnik Lucyna Bednarska wyjaśniła, że spółka Szpitale Polskie zwróciła
się z prośbą o odroczenie terminu spłaty czynszu dzierżawnego na okres sześciu
miesięcy i deklarowała jego spłatę w podwójnej wysokości tj. jako czynszu
bieżącego i zaległego od sierpnia do 31 grudnia 2011 roku. Prośba ta
podyktowana była budową Centrum Kardiologii Angiologicznej. Za udzielenie
odroczenia spłaty czynszu Spółka wpłaci na konto Powiatu środki w wysokości
3,1% od kwoty łącznej odroczonej płatności. Stanowi to kwotę jaką uzyskałby
Powiat
lokując kwotę przysługujących mu należności z tytułu czynszu
dzierżawnego na bankowej lokacie terminowej. Zobowiązania SP ZOZ w
Likwidacji będą pokrywane w tym okresie z udzielonej przez Powiat
nieoprocentowanej pożyczki z wolnych środków powiatu. Pożyczka ta udzielana
będzie w ratach miesięcznych w wysokości po 177 tysięcy złotych.
Radną Elżbietę Domańską interesowała wysokość wolnych środków
Powiatu Sztumskiego.
W odpowiedzi Skarbnik poinformowała, że kwota wolnych środków
stanowi 3.8000.000 złotych.
Do udzielenia odpowiedzi na zapytanie dotyczące przeznaczenia działki nr
271/3 w Mikołajkach Pomorskich, Starosta upoważnił Naczelnika Wydziału GK
Danutę Ossowską.
Naczelnik Danuta Ossowska wyjaśniła, iż działka o pow. 271/3 o pow. 226
m była działką Skarbu Państwa, i w formie darowizny przekazana Powiatowi
Sztumskiemu. Działkę przeznaczono na zagospodarowanie dla rodzinnego domu
dziecka w Mikołajkach Pomorskich
2

Rozpoczęcie prac związanych z budową Centrum Kardiologii
Angiologicznej Starosta poinformował, że nastąpi z chwilą sprzyjających
warunków atmosferycznych. W ramach programu „Słoneczne dachy” zadanie
budowy solarów realizowane będzie w pierwszeństwie w dwóch
nowo
budowanych rodzinnych domach dziecka oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno
Wychowawczym w Kołozębiu z uwagi na fakt, iż są obiektami całodobowymi.
W sprawie rozszerzenia przewozów zbiorowych w kierunku Starego
Dzierzgonia i innych miejscowości przez przewoźnika „Latocha” oraz „Rydwan”
Starosta wyjaśnił, iż jest w trakcie rozmów.
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Do udzielenia informacji w sprawie
Starosta poprosił Sekretarz Marię Król.

Młodzieżowego Centrum Kariery

Sekretarz Maria Król wyjaśniła, iż Pomorska Wojewódzka Komenda OHP
w Gdańsku jako realizator usług rynku pracy w projekcie współfinansowanym z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał
Ludzki” zaproponowała Powiatowi utworzenie w Sztumie Młodzieżowego
Centrum Kariery. Do głównych zadań CKA należeć będzie budowanie Centrum
Informacji Zawodowej i współpraca z innymi instytucjami w tym PUP. Program
obejmuje działania na rzecz młodzieży w zakresie kompleksowego systemu
informacji i poradnictwa zawodowego, którego efektem ma być wyposażenie
młodych ludzi w umiejętności radzenia sobie w sytuacji zmian gospodarczych,
planowania własnego rozwoju oraz wyposażenia w wiedzę z zakresu metod
aktywnego poszukiwania pracy. W ramach porozumienia Powiat udostępnił na
realizację projektu lokal o pow. 39,6 m2 znajdujący się przy szpitalu przy ul. Reja
tj. pomieszczenia po byłym RUM. Komenda OHP w ramach własnych środków
pomieszczenia te wyremontuje oraz będzie uiszczać opłaty za media.
Porozumienie zawarto na okres od 15.03.2010 r. do 31.XII.2011 roku z
możliwością przedłużenia go o dalsze 3 lata. Obsadę w MCK stanowić będzie
osoba bezrobotna z naszego powiatu, a koszt jej zatrudnienia finansowany ze
środków w ramach projektu.
W sprawie przekwalifikowania lasu na grunty rolne odpowiedzi udzieliła
Naczelnik Wydziału OŚ Adrianna Dobrzyńska.
Pani Dobrzyńska wyjaśniła, że przekwalifikowanie dotyczy lasu w Nowej
Wsi. Poinformowała, ze właściciel lasu o areale ok. 4ha wystąpił z wnioskiem o
przekwalifikowanie go z gruntu leśnego na grunt rolny. Warunkiem uzyskania
decyzji Starosty na przekwalifikowanie jest uzyskanie uprzednio decyzji
środowiskowej. Właściciel lasu taką decyzję otrzymał. Ponieważ las ten posiada
siedliska chronionych gatunków drzew następnym procesem będzie uzyskanie
zezwolenia na ich wylesienie.
Ad. 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
Wniosków i oświadczeń nie wniesiono.
Ad.11 Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że szkolenie dla radnych z zakresu
prawa i obowiązków radnego, które miało się odbyć w dniu 5 marca br. przełożono
na dzień 12 marca 2011 roku.
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Radny Żółtowski poruszył sprawę monitoringu na terenie szpitala
sztumskiego.
Radny Smoliński poruszył sprawę wolnych pomieszczeń na III piętrze po
szkole pielęgniarskiej w Sztumie a będących w trwałym zarządzie SP ZOZ w
Likwidacji.
Radnego Steca interesowała sprawa porozumienia w sprawie Izby
Wytrzeźwień zawartego z Prezydentem Grudziądza.
Sekretarz Maria Król poinformowała, iż porozumienie to jest w trakcie
negocjacji.
Dyrektor ZS im Kasprowicza w Sztumie Mariusz Krause poruszył sprawę
termomodernizacji w szkole. Dyrektor poprosił o wyjaśnienie, z jakiego powodu
termomodernizacja nie obejmuje sali gimnastycznej.
Starosta Wojciech Cymerys powiedział, że odpowiedzi w tej sprawie udzieli
na piśmie.
Ad.12 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta
Szewczun zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Zamykam obrady VI sesji
Rady Powiatu Sztumskiego”.
Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1900.

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