Protokół nr VII/2011
sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 marca 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 29 marca 2011 roku w sesji Rady Powiatu
Sztumskiego wzięło udział 17 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do Protokołu nr VII/11.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu nr VII/11.

Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun do porządku obrad wniosła
autopoprawkę. Autopoprawka dotyczyła podjęcia uchwały w sprawie zamiaru
likwidacji Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu.
Wniesioną zmianę zaproponowano umieścić w punkcie 12 jako p.pkt „h”, a każdy
następny punkt jak w kolejności.
3. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
Porządek sesji przewidywał:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Protokołu nr VI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Przedstawienie informacji z działalności i planów Stowarzyszenia „Dar Serca” w Sztumie –
referuje Prezes Krystyna Szafrańska.
8. Informacja z działalności Likwidatora SP ZOZ w Likwidacji w Sztumie – referuje
Likwidator SPZOZ w Likwidacji w Sztumie Tadeusz Wojszkun.
9. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Malborku – referuje Inspektor Andrzej Bielawski.
10. Informacja z działalności Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu – referuje
Dyrektor Marcin Kerber.
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11. Przedstawienie analizy i kierunków działań polityki rodzicielstwa zastępczego w Powiecie
Sztumskim – referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska.
12. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie – referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska.
b) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn. „Uwierz w siebie” –
referuje Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska.
c) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania 2011 roku - referuje Kierownik PCPR
Ewelina Łęgowska.
d) w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu Powiatu
Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzeń orzekających
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku - referuje Kierownik
PCPR Ewelina Łęgowska.
e) w sprawie powierzenia zadań własnych Powiatu – Gminom w zakresie bieżącego
utrzymania dróg powiatowych w roku 2011 – referuje Naczelnik Wydziału KT Mirosław
Sokalski.
f) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z
przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej i zawieraniem porozumień z Wojewodą
Pomorskim – referuje Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Sławomir Warczak.
g) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
h) w sprawie zamiaru likwidacji Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu – referuje
Sekretarz Maria Król.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do Protokołu nr VII/11.

Ad.4 Zatwierdzenie protokołu nr VI/2011 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
Uwag do protokołu nie wniesiono
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie w/w protokołu.
Protokół nr VI/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 VII/11.
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Ad.6 Interpelacje i zapytania.
Radny Mariusz Żółtowski odniósł się do informacji Starosty z
działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym. Radnego interesowała
informacja złożona przez NZOZ Szpital Polski Sztum dotycząca zarządzania
szpitalem sztumskim i jakości świadczenia usług medycznych. Zapytał czego
konkretnie ta informacja dotyczyła. Radny poprosił także o wyjaśnienie i
podanie przyczyny odmowy podjęcia interwencji przez policję na prośbę
lekarza dyżurnego na Izbie Przyjęć, a dotyczącej awanturniczego zachowania
się pijanego pacjenta.
Radny Piotr Stec poprosił o podanie ostatecznej kwoty na tzw.
„schetynówki” w wyniku rozstrzygniętego przetetargu, a także o podanie
nazwisk osób, którym przyznano stypendia sportowe. Radny nawiązał do
przeprowadzonych w powiatowych placówkach oświatowych audytów
energetycznych. Zapytał, czy w związku z ich przeprowadzeniem zanotowano
oszczędności w kosztach za energię.
Radnego interesował również projekt realizowany przez Wyższą Szkołę
Bankową. Zapytał na jakim etapie jest jego realizacja, i czy projekt pn.
„Wykształcenie przepustką do sukcesu” jest adresowany do młodzieży szkół
zawodowych.
Radny poinformował, że obecnie realizowany jest projekt Ministerialny pn.
„Biuro Partnerstw”, na który Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło
już konkurs. Program ma na celu wspieranie Stowarzyszeń w przygotowywaniu
i pisaniu projektów. Radny Stec nawiązał także do programów w zakresie
profilaktyki między innymi dotyczących szczepień przeciwko HPV.
Zasugerował, aby tymi programami się zainteresować. Radny poruszył kwestię
dostępu do bezpłatnego Internetu szerokopasmowego. Zapytał, czy Zarząd
podjął w tym zakresie konkretne decyzje. Rok 2011 ogłoszono rokiem seniora.
Radnego interesowało, czy Zarząd planuje z tej okazji jakieś uroczystości.
Radna Irena Szmiłyk zapytała, czy na sesję Rady zaproszono
przedstawiciela Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz czy znany jest Staroście
termin rozpoczęcia remontu drogi na odcinku Stary Dzierzgoń- Przezmark.
Radny Józef Kania poprosił o udzielenie informacji w sprawie
dotyczącej odszkodowania dla pana Piątka, a także informacji o kolejności
remontowanych dróg powiatowych w ramach tzw. „schetynówek”. Zapytał, czy
w budżecie powiatu na 2011 rok zabezpieczono środki na remont zjazdu z drogi
powiatowej na drogę gminną we wsi Bągart .
Radna Bogumiła Steinborn nawiązała do stanu technicznego drogi na
odcinku Stare Miasto-Kielmy. Poinformowała, że droga ta jest w fatalnym
stanie, a dowozi się nią dzieci do szkoły. Radna zwróciła się z prośbą, aby
remont tej drogi w przyszłości uznać za priorytet.
Radnego Ryszarda Mojeckiego ciekawiło jakie kroki podjęto w związku
ze spotkaniem Zarządu Powiatu z Zarządem Spółki Szpitale Polskie,
Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, a także pracownikami szpitala.
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Radna Elżbieta Domańska poprosiła o szczegóły spotkania Starosty w
Narodowym Funduszu Zdrowia w Gdańsku.
Ad.7 Przedstawienie informacji z działalności i planów Stowarzyszenia
„Dar Serca” w Sztumie.
Prezes Krystyna Szafrańska podziękowała za zaproszenie i umożliwienie
jej wystąpienia na sesji oraz możliwość zaprezentowania dotychczasowej
działalności Stowarzyszenia, a także przedstawienie planów na lata następne.
Podczas prezentacji działalności przedstawiono projekt wizualizacyjny
budynku, w którym będzie prowadzona działalność Stowarzyszenia.
Przewodnicząca Rady podziękowała za wystąpienie i życzyła Zarządowi
Stowarzyszenia dalszej owocnej pracy.
Ad. 8 Informacja z działalności Likwidatora SP ZOZ w Likwidacji w
Sztumie.
Likwidator Tadeusz Wojszkun przedstawił informacje z likwidacji SP
ZOZ w Sztumie.
Informacja ta była tematem na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych oraz na
posiedzeniu Komisji ds. Budżetu.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr VII/11.

Ad.9 Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Malborku.
W zastępstwie dyrektora sprawozdanie przedstawiła i omówiła pani Maria
Grabowska - pełniąca funkcję zastępcy dyrektora Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Malborku.
Sprawozdanie to było tematem na posiedzeniach Komisji ds. Społecznych i
Komisji ds. Budżetu.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do Protokołu nr VII/11.

Ad.10 Informacja z działalności Domu Dziecka „Młodych Orląt” w
Dzierzgoniu.
Dyrektor Domu Dziecka Marcin Kerber przedstawił informację z
powyższej działalności.
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Informacja ta była tematem na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do Protokołu nr VII/11.

Ad.11 Przedstawienie analizy i kierunków działań polityki rodzicielstwa
zastępczego w Powiecie Sztumskim.
Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska przedstawiła i omówiła analizę oraz
kierunki działań polityki rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Sztumskim.
Analiza ta była tematem na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Analiza stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr VII/11.

Ad.12 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska przedstawiła i omówiła projekt
powyższej uchwały.
Na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Komisji ds. Społecznych projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
Głos w dyskusji zabrali:
- Radny Piotr Stec; - Radny Zbigniew Zwolenkiewicz; - Przewodnicząca Rady
Jolanta Szewczun
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr VII/44/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr VII/2011.

b) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pn.
„Uwierz w siebie”.
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Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska przedstawiła i omówiła projekt
uchwały.
Na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Komisji ds. Społecznych projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr VII/45/2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu
systemowego pn. „Uwierz w siebie”.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do Protokołu nr VII/2011.

c) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania 2011 roku
Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska przedstawiła i omówiła projekt
uchwały.
Na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Komisji ds. Społecznych projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr VII/46/2011 w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne
zadania 2011 roku.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do Protokołu nr VII/2011.

d) w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z
budżetu Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie
posiedzeń orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Malborku.
Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska przedstawiła i omówiła projekt
uchwały.
Na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Komisji ds. Społecznych projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
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Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr VII/47/2011 w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu
pomocy finansowej z budżetu Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na
dofinansowanie posiedzeń orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Malborku.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do Protokołu nr VII/2011.

e) w sprawie powierzenia zadań własnych Powiatu – Gminom w zakresie
bieżącego utrzymania dróg powiatowych w roku 2011.
Naczelnik Wydziału KT Mirosław Sokalski przedstawił i omówił projekt
uchwały.
Na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Komisji ds. Społecznych projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr VII/48/2011 w sprawie powierzenia zadań własnych Powiatu –
Gminom w zakresie bieżącego utrzymania dróg powiatowych w roku 2011.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do Protokołu nr VII/2011.

f) w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych
z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej i zawieraniem porozumień z
Wojewodą Pomorskim.
Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Sławomir Warczak przedstawił
projekt uchwały.
Na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Komisji ds. Społecznych projekt
uchwały zaopiniowano pozytywnie.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
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W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 16 głosami „za”( radny
Zwolenkiewicz opuścił sale obrad) podjęła uchwałę nr VII/49/2011 w sprawie
przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej związanych z
przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej i zawieraniem porozumień z
Wojewodą Pomorskim.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do Protokołu nr VII/2011.

g) 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.
W dyskusji udział wzięli: radna Elżbieta Domańska oraz radny Zbigniew
Zwolenkiewicz, który powrócił na salę obead.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr VII/50/2011 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do Protokołu nr VI/2011.

h) w sprawie zamiaru likwidacji Domu Dziecka „Młodych Orląt” w
Dzierzgoniu.
Sekretarz Maria Król przedstawiła i omówiła projekt uchwały.
Dodała, że na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa oraz na Komisji ds. Społecznych projekt zaopiniowano
pozytywnie.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr VII/51/2011 w sprawie zamiaru likwidacji Domu Dziecka „Młodych
Orląt” w Dzierzgoniu.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do Protokołu nr VI/2011.

Ad.9 Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
W sprawie zapytania Radnego Żółtowskiego dotyczącego zarządzania
sztumskim szpitalem Starosta Wojciech Cymerys wyjaśnił, że informację o
8

szpitalu złożył ustnie Dyrektor NZOZ Michał Sobolewski. Dotyczyła ona
wykonania zadań na poszczególnych oddziałach w ramach kontraktu zawartego z
Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor Sobolewski poruszył także kwestię
związaną z ratownictwem medycznym w szpitalu sztumskim. Narodowy Fundusz
Zdrowia przymierza się bowiem do ogłoszenia konkursu na prowadzenie
ratownictwa medycznego. Do którego może przystąpić firma konkurencyjna, a
wygranie konkursu przez firmę konkurencyjną może spowodować zachwianie
działalności szpitala sztumskiego. W sprawie dotyczącej nie podjęcia interwencji
przez policję na zgłoszenie dokonane przez lekarza dyżurnego odpowiedź
udzielona zostanie na piśmie.
Na zapytanie radnego Piotra Steca w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na
tzw. „schetynówki” odpowiedzi udzieliła Skarbnik Lucyna Bednarska. Pani
Bednarska poinformowała, że w wyniku przetargu nieograniczonego na powyższe
zadanie wybrano ofertę Konsorcjum Lider BAZALT na kwotę 3.392.335,44
złotych. Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na to zadanie wybrano ofertę
firmy „DROTECH” z Malborka na kwotę 34.500 złotych. Na sporządzenie
dokumentacji wydatkowano kwotę 26.000 zł. Zaplanowana kwota na realizację tej
inwestycji wynosiła 6.024.770, a jej ostateczny koszt stanowi kwotę 3.453.735,44
złotych.
Starosta Wojciech Cymerys przedstawił osoby, którym przyznano stypendia
sportowe i wysokości udzielonych:
- Cyprian Korinth – 300 zł., – Jakub Cysewski – 300zł., - Wojciech Tyszyński –
400zł., - Andrzej Rogiewicz – 400zł., - Agnieszka Borowska – 500zł.
Starosta dodał, że stypendia przyznano na okres 6 miesięcy.
Starosta poinformował, że audyt energetyczny wykonano dla ZSZ w
Barlewiczkach, ZS w Sztumie oraz dla SOSW w Uśnicach. Analiza oszczędności
kosztów za energię elektryczną dokonana będzie w kwietniu br., a o jej wynikach
radni będą powiadomieni. Jeśli zaś chodzi o program pn. „Wykształcenie
przepustką do sukcesu, to adresowany on jest tylko do młodzieży szkół średnich.
W sprawie dotyczącej realizacji programu p.n. „Wyprzedzić zmianę”, który
prowadzi Gdańska Akademia Bankowa informacji udzieliła Sekretarz Maria Król.
Pani Król wyjaśniła, że projekt realizowany jest w okresie od 30.09.2010 r. do
30.09.2012 roku. Do chwili obecnej zrealizowane zostały dwa zadania tj.- Raport
badania jakościowego oraz Analiza potencjału Powiatu Sztumskiego. Starosta
Powiatu zatwierdził również ankietę skierowaną do 300 przedsiębiorców, w tym
instytucji publicznych z terenu powiatu. Do 1.05.br. powołany będzie Lokalny
Zespół Projektowy, który w dalszym etapie trwania projektu zdiagnozuje stan
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gospodarki w Powiecie Sztumskim i wskaże kierunki do dalszego działania
zmierzające do poprawy tego stanu.
Odnośnie programu profilaktycznego dotyczącego szczepień przeciwko
HPV Starosta powiedział, że przedstawi go na spotkaniu z wójtami i burmistrzami
gmin. Natomiast program „Biuro Partnerstw” jest Staroście nieznany i odpowiedzi
w tej materii udzieli na następnej sesji rady. W sprawie Internetu
szerokopasmowego złożono zostały dwie oferty: oferta pani Danuty Tomczyk oraz
oferta Magdaleny Mroczkiewicz. W związku z obchodami „Roku Seniora” Zarząd
będzie organizował spotkania w ramach posiadanych środków budżetowych.
W sprawie zapytania radnej Szmiłyk dotyczącego zaproszenia
przedstawiciela ZDW na sesję oraz terminu rozpoczęcia remontu drogi na odcinku
Stary Dzierzgoń- Przezmark odpowiedzi udzielił Wicestarosta Antoni
Downarowicz. Wicestarosta poinformował, że na spotkaniu z Zarządem Dróg
Wojewódzkich poruszył kwestię zaproszenia dyrektora na sesję. W związku ze
zmianami personalnymi jakich dokonano w ZDW postanowiono, że zaproszenie to
dyrektor przyjmie w czerwcu br. Gdy chodzi o remonty dróg wojewódzkich
Starosta wyjaśnił, że na spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa
zadeklarowano, że zaplanowane w 2010 roku remonty dróg wojewódzkich będą
realizowane w roku 2011.
Radny Piotr Stec poprosił, aby wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o
przedstawienie przez nich na piśmie wykazu dróg wojewódzkich przeznaczonych
do remontu w roku 2011w poszczególnych powiatach.
Na zapytanie radnego Kani odpowiedzi udzielił radca prawny Stanisław
Ziętek. Pan Ziętek poinformował, że sprawa sądowa dotycząca wypłaty
odszkodowania dla pana Piątka zakończyła się dla Powiatu pozytywnie. Wysokość
odszkodowania stanowiła kwotę rzędu ok. 100 tys. złotych. Sąd Okręgowy w
Gdańsku uchylił niekorzystny dla Powiatu wyrok wydany przez Sąd Rejonowy w
Kwidzynie i powództwo pana Piątka oddalił.
Naczelnik Wydziału KT Mirosław Sokalski poinformował, że
harmonogram kolejności przeprowadzenia remontów dróg w ramach tzw.
„schetynówek” zostanie przedstawiony przez wykonawcę. Termin zakończenia
wykonania remontów wyznaczony jest na dzień 31.08.2011 roku. Jeśli chodzi o
dokonanie remontu zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną w Bągarcie, to po
sporządzeniu kosztorysu zostanie on wykonany.
Przewodnicząca Jolanta Szewczun dodała, że Gmina Dzierzgoń w
partnerstwie z Powiatem Sztumskim złożyła wniosek w sprawie zagospodarowania
centrum wsi Bągart. Środki na ten cel będą pochodziły z funduszu Unii
Europejskiej.
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W sprawie remontu drogi na odcinku Stare Miasto-Kielmy pan Sokalski
wyjaśnił, że decyzję w tej sprawie będzie można podjąć po dokonaniu analizy
wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2011 roku.
Starosta Wojciech Cymerys udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego
Mojeckiego. Poinformował, że spotkanie z Zarządem Spółki Szpitale Polskie
wyznaczono na 9 kwietnia br. Następnie przedstawił genezę odbytych już spotkań
z zarządem spółki a także z pracownikami szpitala i związkami zawodowymi.
Starosta wyjaśnił radnej Domańskiej cel odbytego spotkania w Narodowym
Funduszu Pracy i Zdrowia. Powiedział, że dotyczyło ono zawartego kontraktu na
usługi medyczne szpitala sztumskiego. Kontrakt ten zawarto na kwotę 27 mln
złotych.
Ad. 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz oświadczył, że na podstawie art.18 ustawy
o samorządzie powiatowym i art. 54 Statutu Powiatu Sztumskiego został powołany
klub radnych „Razem dla Powisla”
W skład klubu wchodzą następujący radni: Jolanta Szewczun, Antoni
Downarowicz, Ryszard Mojecki, Ryszard Mazerski, Waldemar Thide, Józef
Kania, Zbigniew Zwolenkiewicz.
Przewodniczącym Klubu został radny Zbigniew Zwolenkiewicz.
Następnie radny poinformował, że zakończył się plebiscyt na „Najbardziej
Wpływową Kobietę” w Powiecie Sztumskim. Zwyciężczynią plebiscytu została
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun, a trzecie miejsce zdobyła radna Beata
Śrutkowska. W imieniu Klubu radny Zwolenkiewicz złożył paniom gratulacje.
Starosta Wojciech Cymerys poinformował, że RTI w Dzierzgoniu przyjmuje
wnioski na dofinansowanie założenia własnego. „biznesu” w powiecie.
Radna Elżbieta Domańska przypomniała, że zgodnie z zawartą umową
dzierżawy do 31 marca br. spółka Szpitale Polskie ma obowiązek złożyć
sprawozdanie z działalności za 2010 rok. Poprosiła, aby sprawozdanie to przesłać
radnym.
Ad.11 Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady odczytała odpowiedź Marszałka Województwa
Pomorskiego na złożoną przez Powiat rezolucję w sprawie dokonania analizy
podziału i zwiększenia środków Funduszu Pracy.
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Następnie Przewodnicząca przedstawiła radnym przedstawicieli firmy DDS
Poland reprezentujących Portal Społeczny „Twój Polityk”. Poprosiła o
zaprezentowanie tego portalu.
Po prezentacji portalu Przewodnicząca poinformowała o terminie następnej
sesji i o terminach posiedzeń poszczególnych Komisji Rady.
Sesja Rady – 28.04.2011r.
Posiedzenie Komisji ds. Edukacji – 20.04.2011 r.
Posiedzenie Komisji ds. Społecznych – 26.04.2011 r.
Posiedzenie Komisji ds. Budżetu – 27.04.2011 r.
Ad.12 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta
Szewczun zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Zamykam obrady VII sesji
Rady Powiatu Sztumskiego”.
Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1940.

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