Protokół nr IX/2011
sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 maja 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 26 maja 2011 roku w sesji Rady Powiatu
Sztumskiego wzięło udział 17 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do Protokołu nr IX/11.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu nr IX/11.

3. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun zaproponowała, aby do porządku sesji
wprowadzić projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy dla
Powiatu Sztumskiego na lata 2011-2021. Zmiana ta byłaby w punkcie 12 jako
ppkt. „c”, a każdy następny punkt jak w kolejności.
Radni jednogłośnie przyjęli zmianę wprowadzoną przez Przewodniczącą.
Porządek sesji przewidywał:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Protokołu nr VIII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z działalności NZOZ Szpital Polski Sztum za 2010 rok oraz przedstawienie
zamierzeń inwestycyjnych w szpitalu sztumskim . – referuje Dyrektor NZOZ Szpital Polski
Sztum Angelika Cudyk oraz przedstawiciel Zarządu Szpitale Polskie SA.
8. Ocena realizacji umowy dzierżawy Powiatu Sztumskiego ze Szpitalami Polskimi SA –
referuje Sekretarz Maria Król.
9. Informacja dotycząca wykorzystania dopłat bezpośrednich dla rolników – referuje
Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mirosław Szczepanek.
10. Informacja z działalności i realizacji budżetu Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie
za 2010 rok – referuje Kierownik ZAZ Anna Serocka.
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11. Analiza finansowo – księgowa administracji w jednostkach oświatowych Powiatu
Sztumskiego – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
12. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie nabycia przez Powiat Sztumski nieruchomości położonej w obrębie Biała Góra,
gmina Sztum– referuje Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska.
b) w sprawie likwidacji Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu – referuje Sekretarz
Maria Król.
c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata
2011-2021 – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
d) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do Protokołu nr IX/11.

Następnie Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji porządku obrad.
Ad.4 Zatwierdzenie protokołu nr VIII/2011 z sesji Rady Powiatu
Sztumskiego.
Radny Mariusz Żółtowski zwrócił uwagę, na zapis w protokole
dotyczący jego wypowiedzi w kwestii zawarcia porozumienia Powiatu z Izbą
Wytrzeźwień. W protokole zamiast zwrotu „Izba Wytrzeźwień” użyto
wyrażenia „Pogotowie Socjalne”. Radny poprosił o skorygowanie tego zapisu
zgodnie z jego wypowiedzią.
Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mojecki zauważył, że w pkt.8
porządku zamiast zapisu „zimowego utrzymania dróg” jest zapis „ z zimowego
wykonania dróg”. Poprosił o korektę tego zapisu.
Po wniesieniu poprawek Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie
zatwierdzenie w/w protokołu.
Protokół nr VIII/2011 z sesji Rada Powiatu Sztumskiego zatwierdziła
jednogłośnie.
Przed przystąpieniem do informacji z działalności międzysesyjnej
Zarządu, Starosta Wojciech Cymerys wręczył list gratulacyjny panu Maciejowi
Szulc w związku z objęciem stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w
Sztumie oraz list gratulacyjny Komendantowi Państwowej Powiatowej Straży
Pożarnej w Sztumie Jackowi Serockiemu z okazji awansu na brygadiera.
Ad.5 Informacja
międzysesyjnym.

Starosty

z

działalności

2

Zarządu

w

okresie

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

Ad.6 Interpelacje i zapytania.
Radnego Piotra Steca interesował przebieg remontów cząstkowych
dróg powiatowych. W związku z tym zapytał na jakim etapie są te remonty.
Radny odniósł się także do gwarancji bankowej od Spółki Szpitale Polskie SA.
Zapytał czy do Powiatu wpłynęła nowa gwarancja. W imieniu Samorządowego
Klubu Obywatelskiego radny Stec poprosił Starostę o zapoznanie się z
projektem pn. „Biały Orlik”. Dodał, że na bazie istniejącego już boiska Orlik
warto projekt ten wziąć pod uwagę.
Radny Mariusz Żółtowski odniósł się do informacji Starosty z
działalności międzysesyjnej Zarządu. Zapytał czego konkretnie dotyczy uchwała
podjęta przez Zarząd w sprawie upoważnienia członków Zarządu do zawarcia
umowy kredytowej. Poruszył także sprawę obchodów X-lecia Powiatu
Sztumskiego. Zwrócił uwagę na fakt, że plan obchodów otrzymany przez
radnych różni się od tego, który jest opublikowany. W związku z tym, iż
radnego poproszono o przygotowanie referatu nawiązującego do powstania
Powiatu Sztumskiego zapytał, komu ma być poświęcona konferencja, która
odbędzie się w Starostwie Powiatowym.
Radna Elżbieta Domańska
przypomniała, że na poprzedniej sesji
poprosiła o pisemne sprawozdanie z realizacji I tury projektu pn. „Ryby- zdrowa
dieta”. W związku z tym, że nie otrzymała powyższego sprawozdania ponowiła
swą prośbę.
Ad.7 Sprawozdanie z działalności NZOZ Szpital Polski Sztum za 2010 rok
oraz przedstawienie zamierzeń inwestycyjnych w szpitalu sztumskim.
W związku z tym, iż dyrektor NZOZ Szpital Polski Sztum Angelika
Cudyk nie mogła wziąć udziału w obradach, sprawozdanie z powyższej
działalności przedstawił Prokurent Spółki Szpitale Polskie Wojciech Olszówka.
Pan Olszówka przedstawił również plan rozwoju i modernizacji szpitala
sztumskiego. Plan rozwoju i modernizacji szpitala zakłada utworzenie
kardiologii, przeniesienie oddziału laryngologii w inne miejsce, rozbudowanie
oddziału neurologicznego o oddział udarowy z wczesną rehabilitacją
poudarową, jak również rehabilitacją neurologiczną. Oddział laryngologii
umiejscowiony będzie w Izbie Przyjęć, która będzie rozbudowana. Utworzenie
kardiologii planuje się do końca bieżącego roku. Rozbudowie poddane będą
także oddziały pediatrii i chirurgii oraz rehabilitacja i pracownia diagnostyczna.
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Zgodnie ze znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia sporządzono
program dostosowania obiektów szpitala do wymogów rozporządzenia.
W dyskusji udział wzięli: przedstawiciele Związków Zawodowych:
Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego oraz
Pielęgniarek i Położnych. Ponadto głos zabrali radni: radny Piotr Stec, radny
Zygmunt Smoliński, radny Zbigniew Zwolenkiewicz, Starosta Wojciech
Cymerys.
Odpowiedzi na pytania udzielili: Prokurent Spółki Wojciech Olszówka,
Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki Szpitale Polskie SA Michał Tarnowski oraz
Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
W związku z tym, iż zapytanie dotyczące udzielenia prolongaty w
płatności czynszu dzierżawnego i przedłożenia gwarancji bankowej zadane
przez radnego w interpelacjach, powtórzyło się w dyskusji na temat działalności
szpitala, Przewodnicząca Rady poprosiła
o udzielenie odpowiedzi w
przedmiotowej sprawie Skarbnika Powiatu.
Skarbnik Lucyna Bednarska poinformowała, że Spółka Szpitale Polskie
uregulowała zaległy czynsz dzierżawny włącznie z czynszem bieżącym. Jeśli
zaś chodzi o gwarancję bankową, to termin przedłożenia nowego dokumentu
upływa 31 sierpnia 2011 roku.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr IX/11.

Ad. 8 Ocena realizacji umowy dzierżawy Powiatu Sztumskiego ze
Szpitalami Polskimi SA.
Sekretarz Maria Król przedstawiła informację w powyższej sprawie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do Protokołu nr IX/11.

Ad.9 Informacja dotycząca wykorzystania dopłat bezpośrednich dla
rolników.
Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mirosław
Szczepanek przedstawił informację w przedmiotowej sprawie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do Protokołu nr IX/11.
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Ad.10 Informacja z działalności i realizacji budżetu Zakładu Aktywności
Zawodowej w Sztumie za 2010 rok.
Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie Anna Serocka
przedstawiła informację w przedmiotowej sprawie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr IX/11.

Ad.11 Analiza finansowo – księgowa
oświatowych Powiatu Sztumskiego.

administracji

w

jednostkach

Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła analizę finansowoksięgową administracji w jednostkach oświatowych Powiatu Sztumskiego.
W dyskusji głos zabrali: radny Józef Kania, radny Tomasz Dobis, radna Bogumiła
Steinborn, radna Irena Szmiłyk, Starosta Wojciech Cymerys, radny Piotr Stec,
radny Ryszard Mojecki, skarbnik Lucyna Bednarska.
Analiza stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr IX/11.

Ad.12 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie nabycia przez Powiat Sztumski nieruchomości położonej w
obrębie Biała Góra, gmina Sztum
Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska przedstawiła i omówiła
projekt uchwały.
Na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu projekt uchwały zaopiniowano
pozytywnie.
W dyskusji udział wzięli: radny Zygmunt Smoliński, Inspektor ds. pozyskiwania
środków pozabudżetowych Sebastian Szota, Starosta Wojciech Cymerys,
Wicestarosta Antoni Downarowicz.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr IX/57/2011 w sprawie nabycia przez Powiat Sztumski
nieruchomości położonej w obrębie Biała Góra, gmina Sztum
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do Protokołu nr IX/2011.
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b) w sprawie likwidacji Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu.
Sekretarz Maria Król przedstawiła i omówiła projekt uchwały.
Na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu, Komisji ds. Społecznych i Komisji
ds. Edukacji 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 IX/58/2011 w sprawie likwidacji Domu Dziecka „Młodych Orląt” w
Dzierzgoniu.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do Protokołu nr IX/2011.

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2011-2021.
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt uchwały.
Na posiedzeniu 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 IX/59/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Powiatu Sztumskiego na lata 2011-2021.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do Protokołu nr IX/2011.

d) w sprawie zmiany budżetu powiatu sztumskiego na 2011 rok.
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt uchwały.
W dyskusji udział wzięli: radna Elżbieta Domańska, radny Ryszard Mojecki, radny
Zbigniew Zwolenkiewicz, Starosta Wojciech Cymerys, Wicestarosta Antoni
Downarowicz, Skarbnik Lucyna Bednarska.
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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 IX/60/2011 w sprawie zmiany budżetu powiatu sztumskiego na 2011
rok
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do Protokołu nr IX/2011.

Ad.13 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Na zapytanie Radnego Piotra Steca dotyczącego przebiegu remontów
cząstkowych dróg powiatowych odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału KT
Mirosław Sokalski. Naczelnik poinformował, iż remonty cząstkowe trwają obecnie
na drogach w Gminie Stary Dzierzgoń. Roboty na tym terenie zakończą się w
ciągu tygodnia i rozpoczną się na trasie Sztum – Dąbrówka Malborska oraz
Gościszewo – Węgry.
Wicestarosta Antoni Downarowicz dodał, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w
dniu 24.05.br ogłosił przetarg na remonty dróg wojewódzkich. Prace remontowe
rozpoczną się w lipcu tego roku.
Starosta Wojciech Cymerys odniósł się do projektu „Biały Orlik”, o którym
wspomniał radny Stec. Poinformował, że projekt ten będzie wzięty pod rozwagę.
Skarbnik Lucyna Bednarska udzieliła odpowiedzi na zapytanie radnego
Żółtowskiego dotyczącego uchwały Zarządu. Skarbnik wyjaśniła, że uchwała ta
dotyczy upoważnienia członków Zarządu do podpisania w imieniu powiatu
umowy kredytowej z bankiem wybranym w trybie przetargu zgodnie z ustawą o
zamówieniach publicznych. Zaciągnięty kredyt przeznaczony będzie na spłatę
wcześniej zaciągniętego kredytu.
W sprawie Konferencji organizowanej z okazji obchodów X-lecia powstania
Powiatu Sztumskiego, Starosta poinformował, że zorganizowana ona będzie dla
grona zaproszonych gości, a zwłaszcza tych, które brały udział w walce o powiat i
tworzeniu Powiatu Sztumskiego.
Sprawozdanie z realizacji projektu „Ryby-zdrowa dieta” dla radnej
Domańskiej, zostało dostarczone do Biura Rady.
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Radna Domańska poinformowała, że sprawozdanie to otrzymała już na
obecnej sesji.
Ad.14 Wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Janusz Grzonka złożył oświadczenie, że w dniu 23.05.2011 roku
został powołany Klub radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w składzie:
Janusz Grzonka jako przewodniczący, Bogumiła Steinborn – członek, Wojciech
Cymerys – członek. Jednocześnie radny zgłosił dwóch kandydatów do Kapituły tj.
Bogumiłę Steinborn i swoją osobę.
Ad.15 Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun odczytała list otwarty skierowany
do Rady Powiatu Sztumskiego, którego nadawcą był pan Włodzimierz Drejski.
Radny Piotr Stec zaprosił radnych do wzięcia udziału w imprezie pn.
„Sztumski dzień bez samochodu”, która odbędzie się w dniu 11.06.2011 roku. W
związku z otrzymaniem przez radnych listu od Prezesa PIS Jarosława
Kaczyńskiego, radny zapytał, czy list ten będzie tematem sesji.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że list ten radni otrzymali na dzisiejszej
sesji. Zasugerowała, aby wrócić do tematu po zapoznaniu się przez radnych z jego
treścią.
Przewodnicząca poinformowała także o terminie następnej sesji. Następna
sesja odbędzie się 21 czerwca 2011 roku.
Ad.16 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta
Szewczun zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Zamykam obrady IX 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 IX/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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