Protokół nr X/2011
sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 21 czerwca 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 X/11.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu nr X/11.

3. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
Przewodnicząca zaproponowała zmianę numeracji w porządku obrad, a
mianowicie: wykreślenie pkt. 10. Punkt „11” będzie punktem „10”, a każdy
następny 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 IX z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja o przygotowaniu do działań wspierających „Bezpieczne wakacje” – referuje
Komendant Powiatowy Policji w Sztumie Maciej Szulc.
8. Zapoznanie Rady z Wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi Powiatu Sztumskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2010 rok – referuje
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Irena Szmiłyk,
9. Zapoznanie Rady z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu
Sztumskiego – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,
10. Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za rok 2010
oraz sprawozdania finansowego za 2010 r. – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.

1

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu
Sztumskiego za 2010 rok – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do Protokołu nr X/11.

Następnie Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji porządku obrad.
Ad.4 Zatwierdzenie protokołu nr IX/2011 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
Uwag do protokołu nie wniesiono
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie w/w protokołu.
Protokół nr IX/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 X/11.

Ad.6 Interpelacje i zapytania.
Radny Mariusz Żółtowski odniósł się do informacji Starosty z
działalności międzysesyjnej Zarządu. Zapytał, kto wchodzi w skład Komisji
powołanej ds. zagospodarowania terenu wokół Szpitala Polskiego Sztum oraz
Komisji powołanej ds. oceny majątku ruchomego użytkowanego przez Szpital
Polski, jakie są jej kompetencje i czemu te działania mają służyć.
Radny Piotr Stec nawiązał do dyżurów pełnionych w aptekach w
Sztumie. Poinformował, iż jeden z mieszkańców powiatu sztumskiego zgłosił, iż
jedna z aptek, a mianowicie apteka „Centralna” w Sztumie nie pełni dyżurów
zgodnie z ustalonym grafikiem. W dniu, w którym apteka miała pełnić dyżur,
ów mieszkaniec chciał wykupić leki wypisane na recepcie jeszcze przed 2200.
Niestety, aptekę zastał nieczynną. Radny twierdził, że skoro Rada Powiatu
podjęła uchwałę w sprawie pełnienia dyżurów całodobowych w aptekach, to
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podmioty prowadzące tę działalność są zobowiązane do przestrzegania uchwały
jako prawa miejscowego.
Radny Stec odniósł się także do informacji Starosty z działalności
międzysesyjnej Zarządu. Zapytał, dlaczego miejsca na kolonie przydzielono
tylko dwóm gminom.
Radna Irena Szmiłyk poprosiła o informację w sprawie remontu drogi na
odcinku Stary Dzierzgoń – Przezmark.
Radny Zygmunt Smoliński nawiązał do remontów cząstkowych dróg
powiatowych. Radnego interesowało, czy w ramach remontów cząstkowych
przewidziany jest remont ul. Kochanowskiego i ul. Żeromskiego.
Ad.7 Informacja o przygotowaniu do działań wspierających „Bezpieczne
wakacje”.
Komendant Powiatowy Policji Maciej Szulc przedstawił informację o
przygotowaniu do działań wspierających „Bezpieczne wakacje”.
W dyskusji udział wzięli: radny Zbigniew Zwolenkiewicz, radny Ryszard
Mojecki, radny Piotr Stec, Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun.
Tematem dyskusji między innymi były sprawy wakatów w policji sztumskiej.
Poruszane były także kwestie szerzenia się wandalizmu i niszczenia obiektów na
terenie powiatu sztumskiego jak również w mieście Sztum.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr IX/11.

Ad. 8 Zapoznanie Rady z Wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego z tytułu
wykonania budżetu powiatu za 2010 rok
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Szmiłyk przedstawiła radnym
wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego z
tytułu wykonania budżetu powiatu za 2010 rok.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Wniosek stanowi załącznik nr 6 do Protokołu nr X/11.

Ad.9 Zapoznanie Rady z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o
udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
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Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła radnym opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Sztumskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Opinia stanowi załącznik nr 7 do Protokołu nr X/11.

Ad.10 Przyjęcie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu
Sztumskiego za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego za 2010 r.
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego oraz sprawozdanie
finansowe za 2010 r.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun poinformowała, że
sprawozdanie to było omawiane na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady
Powiatu. Sprawozdanie zostało przez Komisje pozytywnie zaopiniowane.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu jednogłośnie przyjęła sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za rok 2010 oraz
sprawozdania finansowego za 2010 r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr IX/11.

Ad.11 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z
wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2010 rok.
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu
Sztumskiego za 2010 rok.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr X/61/2011 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu
z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za 2010 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr X/11.
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Ad.13 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Sekretarz Maria Król udzieliła odpowiedzi na zapytania radnego
Żółtowskiego dotyczące uchwał Zarządu. Sekretarz wyjaśniła, że jedna z Komisji
powołana została do oceny majątku ruchomego przekazanego przez Powiat
Sztumski Spółce Szpitale Polskie SA. z Katowic do użytkowania w Szpitalu
Polskim Sztum. Komisja dokona podziału składników majątku ruchomego, na te
które są użytkowane i na te, które są sprawne i nieużytkowane przez spółkę, a
także na te, które są wycofane z użytku i przeznaczone do kasacji. Drugą Komisję
powołano do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu wokół Szpitala Polskiego i
przygotowania propozycji rozliczeń finansowych użytkowników terenu jak
również użytkowników infrastruktury i określenie zasad gospodarowania tym
terenem . Pani Król wymieniła skład obu Komisji.
Starosta Wojciech Cymerys odniósł się do dyżurów pełnionych w aptekach.
Poinformował, że Zarząd także otrzymał niepokojące sygnały, iż niektóre apteki w
Sztumie nie przestrzegają grafiku pełnienia dyżurów. W związku z tym zwrócono
się na piśmie do Wojewódzkiego Nadzoru Farmaceutycznego o skontrolowanie
aptek w sprawie dotyczącej jak wyżej. O ewentualnych wynikach kontroli radni
będą poinformowani.
Naczelnik Wydziału Aneta Kwiatkowska udzieliła odpowiedzi w sprawie
rozdzielenia miejsc na kolonie. Wyjaśniła, że miejsca na kolonie przyznane dwóm
gminom, to miejsca dla dzieci z terenów miejskich. Natomiast na kolonie dla
dzieci z terenów wiejskich miejsca rozdzielone były już wcześniej.
Wicestarosta Antoni Downarowicz udzielił odpowiedzi na zapytania radnej
Szmiłyk i radnego Smolińskiego dotyczące remontów dróg powiatowych.
Wicestarosta poinformował, że rozstrzygnięto już przetarg dotyczący wyłonienia
wykonawcy remontu drogi wojewódzkiej na odcinku Stary Dzierzgoń –
Przezmark, co oznacza, że w najbliższym czasie rozpoczną się roboty remontowe.
Jeśli chodzi o remont ul. Żeromskiego w Sztumie, to wystąpił problem z tzw.
pachnicą dębową. W związku z tym, iż Powiat oczekuje na zezwolenie
pozwalające na zniszczenie siedlisk gatunków chronionych, to roboty remontowe
na tej ulicy nie mogą być rozpoczęte. Natomiast remont ul. Kochanowskiego
przewidziany jest w ramach „schetynówek” w 2012 roku.
Ad.14 Wnioski i oświadczenia radnych.
Wniosków i oświadczeń nie wniesiono.
Ad.15 Sprawy różne.
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Radny Żółtowski poinformował o zbiórce środków na postawienie pomnika
na grobie śp. Ks. Prałata Antoniego Kurowskiego.
Starosta Wojciech Cymerys poinformował, iż 22 czerwca br. o godz. 1300 w
Starostwie Powiatowym odbędzie się spotkanie Wicemarszałek Sejmu Ewy
Kierzkowskiej z kobietami z Powiatu Sztumskiego.
Przewodnicząca poinformowała o terminie następnej sesji. Następna sesja
odbędzie się 5 lipca 2011 roku.
Ad.16 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta
Szewczun zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Zamykam obrady X sesji
Rady Powiatu Sztumskiego”.
Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1700.
Protokołowała:
Elżbieta Kufeldt

Przewodniczący Rady
Powiatu Sztumskiego
Jolanta Szewczun
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Zapoznałam/em się z treścią Protokołu nr X/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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