Protokół nr VIII/2011
sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 kwietnia 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 28 kwietnia 2011 roku w sesji Rady Powiatu
Sztumskiego wzięło udział 17 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do Protokołu nr VIII/11.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu nr VIII/11.

3. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
Zmian do porządku nie wniesiono.
Porządek sesji przewidywał:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Protokołu nr VII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Sztumie z/s w
Malborku za 2010 r. – referuje Powiatowy Lekarz Weterynarii Waldemar Nowakowski.
8. Sprawozdanie z zimowego wykonania dróg powiatowych w 2010 roku na terenie powiatu
sztumskiego – referuje Naczelnik Wydziału KT Mirosław Sokalski.
9. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sztumie za rok 2010 – referuje
Powiatowy Rzecznik Konsumentów Halina Gierała.
10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami
pozarządowymi w 2010 roku – referuje Naczelnik Wydziału Aneta Kwiatkowska.
11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie likwidacji niektórych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana
Kasprowicza w Sztumie - referuje Naczelnik Wydziału Aneta Kwiatkowska.
b) w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w
Powiecie Sztumskim - referuje Naczelnik Wydziału Aneta Kwiatkowska.
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c) w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół
ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Sztumskiemu - referuje Naczelnik Wydziału
Aneta Kwiatkowska.
d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji – referuje Likwidator
SPZOZ Tadeusz Wojszkun.
e) zmieniająca uchwałę nr VII/49/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2011r. 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.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do Protokołu nr VIII/11.

Przed przystąpieniem do porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun
poinformowała o dwóch wydarzeniach jakie będą miały miejsce na sali obrad.
Z okazji 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego harcerze sztumscy
przygotowali na tę okoliczność krótki występ. Przed inscenizacją, Starosta
Wojciech Cymerys wręczył list gratulacyjny uczniowi ZS im. Kasprowicza w
Sztumie Krystianowi Zdziennickiemu za zajęcie I miejsca w IV Pomorskim
Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. List gratulacyjny wręczono
także Dyrektorowi ZS Mariuszowi Krauze za przygotowanie laureatów do
uczestnictwa w tym konkursie.
Następnie Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji porządku obrad.
Ad.4 Zatwierdzenie protokołu nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
Uwag do protokołu nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie w/w protokołu.
Protokół nr VII/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 VIII/11.
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Ad.6 Interpelacje i zapytania.
Radny Piotr Stec odniósł się do pisma złożonego przez Ordynatora
Oddziału Laryngologii Iwony Mazurewicz, w którym pani Ordynator wyraża
swój niepokój dotyczący możliwości zamknięcia tego oddziału. Radny poprosił
Starostę o ustosunkowanie się do tej sprawy. Radny nawiązał także do
odroczonego Spółce Szpitale Polskie czynszu dzierżawnego. Zapytał, czy
Spółka przedstawiła nowy dokument gwarancji bankowej, która była
warunkiem udzielenia odroczenia. Poprosił też o podanie przyczyny w sprawie
zmiany dyrekcji szpitala, jak również o informację, czy Spółka przedstawiła
Zarządowi prognozę działania szpitala sztumskiego na przyszłość. Pan Stec
nawiązał do tzw. planu „C”. Zapytał, czy SP ZOZ w likwidacji może skorzystać
z tego planu.
Radny zapytał, czy realizowana jest inicjatywa lokalnej infrastruktury
tzw. Subregionu Nadwiślańskiego. Radny poruszył również sprawę fetoru jaki
roznosi się wokół terenu gorzelni w Gościszewie. Poinformował, że przyczyną
tego fetoru są zanieczyszczenia kierowane do okolicznych zbiorników wodnych.
Poprosił Starostę o interwencję w tej sprawie.
Radny odniósł się także do remontów cząstkowych dróg. Zwrócił uwagę
na drogę (na odcinku od gorzelni do skrzyżowania) Gościszewo – Węgry.
Wymieniony odcinek drogi jest w fatalnym stanie technicznym. Poprosił o
rozważenie naprawy tej drogi. Jeśli zaś chodzi o podanie rzekomej informacji na
stronie internetowej dotyczącej wykazu remontowanych dróg wojewódzkich w
roku 2011 w poszczególnych powiatach, to takiej informacji radny nie znalazł.
Radny poinformował, że mieszkanka Sztumskiej Wsi zgłosiła sprawę
uciążliwego wydobywającego się dymu z komina budynku jednego z
mieszkańców tej miejscowości. Zapytał, czy w tej sprawie poczyniono jakieś
kroki. Poprosił Starostę o pisemną informację w tej sprawie. Radny zapytał
także, czy Zarząd wypracował model funkcjonowania powstających dwóch
domów dla dzieci.
Radna Elżbieta Domańska poprosiła o szczegóły dotyczące wydania
koncesji na transport odpadów dla firmy H. Kowalczyk, a także decyzji wydanej
na wycinkę drzew. Radną interesowała również realizacja programu „Rybyzdrowa dieta” i poprosiła o sprawozdanie po realizacji tego zadania.
Radny Mariusz Żółtowski zapytał, czy zawarto już porozumienie z
Pogotowiem Socjalnym w Elblągu. Zapytał także, czy komendanci służb
mundurowych mają obowiązek uczestniczenia w obradach sesji.
Radnego Tomasza Dobis interesowało, czy dokonano wykupu gruntu pod
inwestycję w Białej Górze. Radny poruszył kwestię powstałych już uszkodzeń
3

na wyremontowanej ulicy Reja w Sztumie. Zapytał, czy sporządzono protokół
odbioru ulicy Reja.
Radny Józef Kania poprosił o informację etapu rozmów z
Nadleśnictwem w sprawie dotyczącej oddania do użytku parkingu przyleśnego
przy drodze Sztum – Malbork. Radny poprosił Starostę o przedstawienie
informacji na temat kosztów robót dodatkowych dla inwestycji realizowanej w
Białej Górze.
Radny Ryszard Mazerski poinformował, że teren między boiskiem
Orlik, a stadionem należący do Powiatu jest zachwaszczony. Zapytał jakie
czynione są starania, aby teren ten zmienił swój wizerunek.
Radny w imieniu organizatorów XXI Biegu Solidarności zaprosił radnych do
wzięcia udziału w organizowanej z tej okazji imprezie.
Ad.7
Sprawozdanie
z
działalności
Powiatowego
Weterynaryjnego w Sztumie z/s w Malborku za 2010 r.

Inspektoratu

W zastępstwie Lekarza Weterynarii pan Wojciech Szczerbiński
przedstawił i omówił sprawozdanie z powyższej działalności.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr VIII/11.

Ad. 8 Sprawozdanie z zimowego wykonania dróg powiatowych w 2010 roku
na terenie powiatu sztumskiego.
W zastępstwie Naczelnika Wydziału KT Inspektor Tomasz Knapik
przedstawił i omówił sprawozdanie z zimowego wykonania dróg powiatowych w
2010 roku na terenie powiatu sztumskiego.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do Protokołu nr VIII/11.

Ad.9 Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Sztumie za
rok 2010.
Powiatowy Rzecznik
sprawozdanie za 2010 rok.

Konsumentów

Radni nie wnieśli żadnych uwag.
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Halina

Gierała

przedstawiła

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do Protokołu nr VIII/11.

Ad.10 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy
Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku.

Powiatu

Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska przedstawiła sprawozdanie
z realizacji programu współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami
pozarządowymi w 2010 roku.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr VII/11.

Ad.11 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie 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
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 VIII/52/2011 w sprawie likwidacji niektórych szkół wchodzących w
skład Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr VIII/2011.

a) w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół
specjalnych w Powiecie Sztumskim.
Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska przedstawiła i omówiła
projekt powyższej uchwały. Dodała, że na posiedzeniu Komisji ds. Edukacji
projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
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 VIII/53/2011 w sprawie ustalenia planu sieci szkół
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Sztumskim.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do Protokołu nr VIII/2011.

c) w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Sztumskiemu.
Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska przedstawiła i omówiła
projekt uchwały.
Na posiedzeniu Komisji ds. Edukacji i Komisji ds. Budżetu 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 VIII/54/2011 w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi
Sztumskiemu.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do Protokołu nr VIII/2011.

d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w
Likwidacji.
Likwidator SPZOZ Tadeusz Wojszkun przedstawił i omówił sprawozdanie
finansowe za rok 2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sztumie w Likwidacji.
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 VIII/55/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok 2010 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie
w Likwidacji.
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Uchwała stanowi załącznik nr 12 do Protokołu nr VIII/2011.

e) zmieniająca uchwałę nr VII/49/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
29 marca 2011r. 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 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 VIII/56/2011 zmieniająca uchwałę nr VII/49/2011 Rady Powiatu
Sztumskiego z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu
administracji rządowej związanych z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej
i zawieraniem porozumień z Wojewodą Pomorskim.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do Protokołu nr VIII/2011.

Ad.9 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W sprawie zapytania Radnego Piotra Steca dotyczącego pisma wniesionego
przez Ordynatora Laryngologii Starosta Wojciech Cymerys wyjaśnił, że
informacja ta miała przedstawić obraz pracy oddziału. O całokształcie działalności
NZOZ Szpital Polski Sztum radni będą mogli dowiedzieć się więcej ze
sprawozdania jakie otrzymali w dniu dzisiejszym. Jeśli chodzi o przedłożenie
nowej gwarancji bankowej przez Spółkę Szpitale Polskie, to termin jej
dostarczenia upływa z dniem 31 maja br. Spółka zwróciła się z prośbą o
przedłużenie tego terminu, ale Zarząd nie wyraził na to zgody. Prawdą jest, że w
szpitalu nastąpiła zmiana dyrektora. Obowiązki nowego dyrektora pełni pani
Angelika Cudyk, która zarządza jednocześnie szpitalem w Połczynie Zdrój. W
kwietniu br. Zarząd Powiatu odbył spotkanie z przedstawicielami Spółki Szpitale
Polskie tj. z prof. Pawłem Buszmanem, Prezesem Tomaszem Górskim i
Wiceprezesem Markiem Stępniakiem oraz Dyrektorem ds. inwestycyjnych
Wojciechem Olszówką. Tematem spotkania były sprawy związane z dalszą
działalnością szpitala oraz projekt inwestycji jakie planuje się zrealizować.
Priorytetową inwestycją dla szpitala jest utworzenie kardiologii inwazyjnej.
Kardiologia ta ma powstać w miejscu gdzie obecnie znajduje się Oddział
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Laryngologiczny. Natomiast Oddział Laryngologiczny będzie usytuowany w Izbie
Przyjęć. W tym celu Izba Przyjęć będzie rozbudowana.
Starosta wyjaśnił, że Powiat nie może skorzystać z planu „C” ponieważ
SPZOZ jest nadal w likwidacji. Plan ten dotyczy wyłącznie funkcjonujących
jeszcze publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Gdy chodzi o realizowanie
inicjatywy lokalnej tzw. infrastruktury Subregionu Nadwiślańskiego, to Starosta
odczytał list intencyjny Starosty Starogardzkiego wyrażający wolę współpracy w
tworzeniu obszaru inwestycyjnego obejmującego teren 5 powiatów, a mianowicie:
kwidzyńskiego, malborskiego, starogardzkiego, tczewskiego i sztumskiego. Celem
tej inicjatywy jest rozwój społeczno gospodarczy w tychże regionach. Powiatowe
Urzędy Pracy podjęły już działania w tym zakresie. Z uwagi na fakt, iż terenami
inwestycyjnymi w większości dysponują gminy, to z wójtami i burmistrzami tych
gmin prowadzone będą spotkania w celu zachęcenia włodarzy gmin do udziału i
partycypowania w kosztach realizacji tych zadań.
W sprawie unoszącego się fetoru pochodzącego z zanieczyszczeń, które
Gorzelnia w Gościszewie odprowadza do pobliskich stawów, Starosta
poinformował, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził w
gorzelni kontrolę. Wyniki kontroli będą znane za 2 tygodnie.
Inspektor Wydziału KT Tomasz Knapik udzielił informacji dotyczących
remontów cząstkowych na drogach powiatowych. Wyjaśnił, że w pierwszej
kolejności remontowane są drogi komunikacji publicznej. Zakończenie remontów
cząstkowych przewidziane jest na koniec maja br.
Wydobywający się dym z komina budynku jednego z mieszkańców
Szpitalnej Wsi, który jest uciążliwy dla pozostałych mieszkańców jest skutkiem
wkładu, jaki wrzuca się do pieca, a nie skutkiem błędu technicznego. Taką opinię
postawił Powiatowy Inspektor Budowlany – wyjaśnił Starosta.
Radny Piotr Stec poinformował radnych, że decyzję Powiatowego
Inspektora Budowlanego uchylił Wojewódzki Inspektor Budowlany.
Starosta odpowiedział, że decyzja Wojewódzkiego Inspektora Budowlanego
nie wpłynęła jeszcze do Starostwa. Ustosunkuje się do niej po zapoznaniu się z nią.
Gdy chodzi o obchody jubileuszu X rocznicy utworzenia Powiatów, to
zorganizuje je Powiat Brzeziński. Udział w nich weźmie 7 powiatów utworzonych
1 stycznia 2002 roku. Dzień Powiatu Sztumskiego obchodzony będzie 28 maja
2011 roku.
Co do informacji umieszczonej na stronie internetowej przedstawiającej
wykaz remontowanych dróg wojewódzkich w poszczególnych powiatach w br.
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Starosta wyjaśnił, że taką wiadomość otrzymał z Dyrekcji Dróg Wojewódzkich.
Jeżeli informacja ta nie potwierdzi się to wystąpi z prośbą o przedstawienie jej na
piśmie.
Powstające dwa domy dla dzieci będą prowadzone przez Stowarzyszenie.
Jeden z domów będzie pełnił formę placówki socjalizacyjnej, a drugi będzie jako
placówka typu rodzinnego.
Na zapytania radnej Domańskiej odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału
OŚ Adrianna Dobrzyńska. Wydanie koncesji na transport odpadów dotyczy
odpadów azbestowych, a firma która otrzymała tę koncesję spełniała wszystkie
należne kryteria. Odnośnie wydania decyzji na wycinkę drzew, to wydano je
Gminie Dzierzgoń i Gminie Stary Dzierzgoń. Wycinka obejmowała drzewa
zagrażające bezpieczeństwu, lub drzewa obumarłe, albo drzewa związane z
inwestycjami drogowymi.
Programu „Ryby-zdrowa dieta” według Starosty jest realizowany od 2009
roku, a finansowany w całości przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
Naczelnik Wydziału ON Halina Gierała uzupełniła wypowiedź Starosty i
dodała, iż w kosztach realizacji tego programu mieszczą się nie tylko koszty
związane ze spożywaniem ryb, ale również koszty związane z ulotkami, banerami,
ubezpieczeniem imprezy, ochroną imprezy i mediami.
Starosta poinformował, że porozumienie z Pogotowiem Socjalnym w
Elblągu, zostanie podpisanie w najbliższym czasie.
Na zapytanie radnego Żółtowskiego, które dotyczyło obowiązku
uczestniczenia w obradach sesji komendantów służb mundurowych odpowiedzi
udzielił Radca prawny Stanisław Ziętek. Radca wyjaśnił, że kierownicy
powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych
powiatu nie są zobowiązani do uczestniczenia w obradach sesji. Jednakże zgodnie
z §18 Statutu Powiatu mogą zostać zobowiązani do uczestnictwa, o ile zajdzie taka
potrzeba.
W sprawie zapytania radnego Dobisa dotyczącego wykupu gruntu w celu
realizacji projektu „Pętla Żuławska” w Białej Górze Starosta wyjaśnił. że z
państwem Ciborowskich zawarto porozumienie na zajęcie niezbędnego gruntu pod
inwestycję, a jego wykup nastąpi po zakończeniu robót. Cena 1 m2 stanowi koszt
50 złotych.
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Starosta poinformował, że odbiór wyremontowanej ulicy Reja w Sztumie
dotyczył ilości wykonanych robót. Natomiast na jakość wykonanych robót jest
gwarancja, w ramach której powstałe ubytki na ulicy będą uzupełniane.
W sprawie otwarcia parkingu przyleśnego przy drodze Sztum – Malbork,
Starosta poinformował, że z Nadleśnictwem Kwidzyn rozmowy w tej sprawie są
kontynuowane.
Na zapytanie radnego Kani dotyczącego dodatakowych robót przy realizacji
inwestycji „Pętla Żuławska” odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału AB
Wojciech Babalski. Naczelnik wyjaśnił, że dodatkowe roboty dotyczą prac
hydrotechnicznych związanych z zasypaniem przegłębienia powstałego na miejscu
zabijania ścianki szczelnej, , zasypanie kruszywem miejsca, w którym występuje
woda, a powinien znajdować się grunt, wykonanie oznakowania akwenu wodnego
i przystani, oraz usunięcie słupa elektrycznego kolidującego ze zjazdem z drogi.
Wicestarosta Antoni Dowanrowicz dodał, że koszt dodatkowych robót
może wynieść 10% kosztów całej inwestycji, co oznacza, ze będzie to kwota
rzędu ok. 700 tys. złotych. Dodatkowe jeszcze koszty, to zwiększenie
wynagrodzenia inspektorowi nadzoru, a także koszty związane z zarządzaniem
infrastrukturą.
W sprawie zapytania radnego Mazerskiego dotyczącego terenu między
boiskiem Orlik, a stadionem, Starosta poinformował, że teren ten będzie
wyrównany i obsiany trawą. Teren ten będzie mógł być wykorzystany na boisko
treningowe.
Ad. 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
W imieniu Samorządnego Klubu Obywatelskiego radny Piotr Stec zgłosił
dwóch członków do Kapituły, a mianowicie: radną Beatę Śrutkowską oraz radnego
Mariusza Żółtowskiego.
Radny Mariusz Żółtowski oświadczył, że nie jest zadowolony z udzielonej
odpowiedzi na jego interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji. W związku z tym
złożył wniosek o zwołanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Ad.11 Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun podała radnym adres strony
internetowej, na której można pobrać materiały dotyczące wskaźnika edukacyjnej
wartości dodanej dla liceów i techników, które były tematem pracy Komisji
Edukacyjnej.
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Przewodnicząca poinformowała także o terminie następnej sesji, która
odbędzie się 31 maja 2011 roku.
Radny Piotr Stec podziękował Staroście za podjęcie inicjatywy związanej z
przyjazdem dzieci z Białorusi.
Ad.12 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta
Szewczun zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Zamykam obrady VIII 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 VIII/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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