Protokół nr XI/2011
z sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 5 lipca 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 5 lipca 2011 roku w sesji Rady Powiatu
Sztumskiego wzięło udział 17 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do Protokołu nr XI/11.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu nr XI/11.

3. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
Przewodnicząca Rady zaproponowała wniesienie zmiany do porządku
obrad, a mianowicie wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zaskarżenia
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego z dnia 08.06.2011 r., znak
NK-III.4131.1.2011.EZ w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr
VIII/54/2011 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych podległych
Powiatowi Sztumskiemu. Wniesioną zmianę Przewodnicząca zaproponowała
umieścić w pkt. 10 jako ppkt. „f”.
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 X z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7.Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Sztumskim w 2010 roku–
referuje Komendant Powiatowy Policji w Sztumie Maciej Szulc.
8.Ocena stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej,
zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska w
2010 roku – Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie Jacek Serocki.
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9. Informacja na temat inwestycji i remontów dróg w Powiecie Sztumskim w 2010 roku –
referuje Naczelnik Wydziału KT Mirosław Sokalski.
10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) zmieniająca uchwałę nr VII/46/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań i
zmiany w podziale wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2011 roku – referuje Kierownik PCPR w
Sztumie Ewelina Łęgowska,
b) w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Sztumskiego do złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów dydaktycznych i
administracyjnych samorządu powiatu sztumskiego w celu zwiększenia efektywności
wykorzystania energii w regionie Dolnego Powiśla” – referuje Inspektor ds. pozyskiwania
środków pozabudżetowych Sebastian Szota.
c) w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/298/2010 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 22
czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury
uchwalania budżetu Powiatu Sztumskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za I półrocze roku budżetowego –
referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,
d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata
2011-2021 – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,
e) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
f) w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego z dnia
08.06.2011 r., znak NK-III.4131.1.2011.EZ w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr
VIII/54/2011 Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Sztumskiemu.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.
Porządek sesji stanowi załącznik nr 3 do Protokołu nr XI/11.

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

Po informacji Starosty, Przewodnicząca Rady udzieliła głosu radnemu
Mazerskiemu.
Radny Ryszard Mazerski nawiązał do XXI Międzynarodowego
Sztumskiego Biegu Solidarności, który odbył się w maju br. Radny
poinformował, że Starostwo Powiatowe było jednym z głównych sponsorów i
współorganizatorów tej sportowej i widowiskowej imprezy. W związku z tym
złożył podziękowania Staroście Powiatu Sztumskiego za udział w
przygotowaniach ważnej dla Powiatu imprezy. Radny wręczył Staroście
Wojciechowi Cymerysowi medal pamiątkowy.
Starosta Wojciech Cymerys podziękował za wyróżnienie. Dodał, że w
przygotowaniach w/w Biegu Solidarności wzięli udział pracownicy Wydziału
EK, którym także należy się uznanie.
Ad.6 Interpelacje i zapytania.
Radny Mariusz Żółtowski odniósł się do informacji Starosty z
działalności międzysesyjnej Zarządu. Poprosił o wskazanie konkretnych celów
na jakie Zarząd udzielił pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w
Sztumie. Poprosił również Starostę o podanie terminu spotkania służb
mundurowych z pracownikami Pogotowia Ratunkowego w Sztumie. Radny
zapytał, czy przygotowywanie dokumentacji dla firmy URS Scott Wilson, która
wystąpiła z wnioskiem o udostępnienie danych na temat ujęć wód i
eksploatowanych na terenie powiatu kopalin w związku oddziaływaniem na
środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż gazu łupkowego, jest
odpłatne.
Radnego Piotra Steca interesowało porozumienie zawarte z Izbą
Wytrzeźwień. Zapytał na jakim etapie jest realizacja porozumienia. Poprosił
także o szerszą informację na temat terenu, na którym mają odbywać się prace
poszukiwawcze i rozpoznawcze gazu łupkowego. Radny zapytał o sposób
zarządzania przystanią żeglarską w Białej Górze oraz prosił o informację w
sprawie inwestycji dotyczącej przebudowy przejazdów kolejowych.
Radny Waldemar Thiede odniósł się do wykazu dróg powiatowych.
Według radnego w wykazie są wyszczególnione drogi, które de facto nie istnieją
jako drogi przejezdne. Ponadto, rodzaj nawierzchni niektórych dróg
przedstawionych w wykazie jest niezgodny ze stanem faktycznym. Radny
poprosił o ustosunkowanie się do przedstawionego stanu rzeczy. W sprawie
inwestycji drogowych tzw. „schetynówek” 2011, radny wyraził wątpliwości co
do rzetelnej ich realizacji, ponieważ jakość wykonania robót remontowych dróg
pozostawia wiele do życzenia. Jako przykład wskazał wyremontowaną drogę na
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trasie Nowiec – Bągart i zwrócił uwagę na kwotę 85 tysięcy złotych, jaką
Powiat przeznaczył dla inspektora nadzoru. Zasugerował, aby Komisja
Rewizyjna przyjrzała się jakości wykonanych robót, ich odbioru przez
inspektora nadzoru, a także finansom związanych z tą inwestycją. Radny
odniósł się także do nieprzyjemnego zapachu jaki wydobywa się z Gorzelni w
Gościszewie. Zdaniem radnego fetor ten w dalszym ciągu występuje.
Radna Irena Szmiłyk poprosiła o informację w sprawie dotyczącej
zmiany warunków pracy i płacy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w
Dzierzgoniu.
Radnego Józefa Kanię interesował etap rozmów w sprawie otwarcia
parkingu na trasie Sztum – Malbork.
Radny Ryszard Mojecki zapytał, o realizację inwestycji w szpitalu
sztumskim przez Spółkę Szpitale Polskie .
Radna Elżbieta Domańska poprosiła o szerszą informację w sprawie
sprzedaży działki w obrębie Lipiec- Gmina Stary Dzierzgoń, oraz działki w
Poliksach – Gmina Dierzgoń. Radną interesowała również decyzja Zarządu w
sprawie przeznaczenia budynku po Domu Dziecka „Młodych Orląt” w
Dzierzgoniu.
Radny Zygmunt Smoliński prosił o wskazanie podmiotu, który będzie
zajmował się utrzymaniem parkingu na trasie Sztum – Malbork. Radny odniósł
się do ulicy Lipowej w Sztumie. Poinformował, że podczas ulewnych opadów
ulica ta staje się nieprzejezdna. Poprosił o zainteresowanie się tą sprawą.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun poprosiła o informację na temat
zarządzania „Pętlą Żuławską”. Zapytała o spotkanie z firmą, która złożyła
koncesję na rozpoczęcie prac poszukiwawczych gazu łupkowego.
Ad.7 Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie
Sztumskim w 2010 roku.
Komendant Powiatowy Policji Maciej Szulc przypomniał, że
szczegółową informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego przedstawił na posiedzeniach dwóch Komisji Rady Powiatu tj.
Komisji ds. Społecznych i Komisji Budżetowej. Poprosił radnych o ewentualne
pytania dotyczące tej sprawy.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Waldemar Thiede podziękował Komendantowi za wzmożenie
kontroli szybkości pojazdów samochodowych w miejscowości Stary Targ i
Ramoty. Zasugerował przeprowadzenie takiej kontroli w Trankwicach.
Radnego Zbigniewa Zwolenkiewicza interesowała sprawa wakatów w
policji. Zapytał, czy ich liczba się zmniejszyła.
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Komendant wyjaśnił, iż w związku z przejściem funkcjonariuszy na
emeryturę, liczba wakatów na koniec sierpnia br. jeszcze wzrośnie.
Radną Elżbietę Domańską interesowało, w jakim czasie od zatrzymania
przez policję osoba nietrzeźwa przewożona jest do Izby Wytrzeźwień i czy jej
dane zarejestrowane są na Komendzie Policji.
Komendant poinformował, że po zatrzymaniu osoby nietrzeźwej
każdorazowo sporządzony jest protokół. Natomiast decyzja o odwiezieniu takiej
osoby do Izby Wytrzeźwień, czy też do aresztu dla osób zatrzymanych w
Malborku lub w Kwidzynie , albo do domu, zależna jest od wielu czynników i
od stanu, w jakim się znajduje.
Radny Mariusz Żółtowski zapytał o przeprowadzanie badań lekarskich
osób zatrzymanych przez policję. Zadał pytanie, czy Komenda Policji w
Sztumie ma podpisaną umowę na tego rodzaju usługi.
Komendant wyjaśnił, że badania te przeprowadzane są w areszcie w
Malborku i w Kwidzynie.
Starosta Wojciech Cymerys zapytał, o możliwość zorganizowania
spotkania służb mundurowych z pracownikami Pogotowia Ratunkowego w
Sztumie.
Komendant odpowiedział, że jest to możliwe.
Radnego Zygmunta Smolińskiego interesowały środki finansowe,
którymi dysponuje sztumska policja na wyeliminowanie włóczęgostwa w
Sztumie.
Radny Żółtowski zapytał, czy włóczęgostwo jest przestępstwem.
Komendant poinformował, że zgodnie z literą prawa włóczęgostwo nie
jest przestępstwem. Chyba, że osoba taka popełni rażące wykroczenie lub
przestępstwo.
Ocena stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr XI/11.

Ad. 8 Ocena stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
przeciwpowodziowej, zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom
życia i zdrowia ludzi oraz środowiska w 2010 roku.
Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie Jacek
Serocki przekazał, że informację w przedmiotowej sprawie szczegółowo
przedstawił na posiedzeniach dwóch Komisji Rady Powiatu tj. Komisji ds.
Społecznych i Komisji Budżetowej. Porosił radnych o ewentualne pytania w tej
sprawie.
Radni pytań nie wnieśli.
Ocena stanowi załącznik nr 6 do Protokołu nr XI/11.
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Ad.9 Informacja na temat inwestycji i remontów dróg w Powiecie
Sztumskim w 2010 roku.
Inspektor Wydziału KT Tomasz Knapik w zastępstwie Naczelnika
Wydziału przedstawił informację na powyższy temat.
W dyskusji udział wzięli:
Radny Waldemar Thiede poprosił o szczegółowy wykaz realizacji
cząstkowych remontów dróg powiatowych.
Radnego Józefa Kanię interesowała podstawa wyliczania wynagrodzenia
dla inspektora nadzoru oraz sposób jego wyłaniania.
Wicestarosta Antoni Dowanarowicz wyjaśnił, że inspektor nadzoru
wyłaniany jest w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą o
zamówieniach publicznych.
Radny Thiede stwierdził, że odbiór remontowanych dróg powiatowych
przez inspektora nadzoru pozostawia wiele do życzenia.
Radny Piotr Stec zasugerował zainwestowanie w kadrę Starostwa,
polegające na wykształceniu w tym kierunku jednego z pracowników, a
następnie zatrudnieniu go na stanowisku inspektora nadzoru.
Radny Thiede zwrócił uwagę na niskie wynagrodzenia pracowników
Starostwa Powiatowego. Według niego motywowanie pracowników jest jednym
z elementów wydajności w pracy. Radny poprosił o wykaz wynagrodzeń w
Starostwie (bezimienny) za wszystkie lata począwszy od powstania Powiatu.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun poruszyła sprawę
realizowanych w Powiecie inwestycji, a mianowicie inwestycji „Pętla Żuław”
oraz tzw. „schetynówek”
Informacja stanowi załącznik nr 7 do Protokołu nr XI/11.

Ad.11 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego:
a) zmieniająca uchwałę nr VII/46/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w
sprawie określenia zadań i zmiany w podziale wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
poszczególne zadania w 2011 roku.
Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska przedstawiła i omówiła
projekt powyższej uchwały. Dodała, że projekt ten był omawiany na
posiedzeniu Komisji ds. Społecznych oraz Komisji ds. Budżetu. Komisje projekt
zaopiniowały pozytywnie
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XI/62/2011 zmieniająca uchwałę nr VII/46/2011 z dnia 29 marca
2011 r. w sprawie określenia zadań i zmiany w podziale wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
poszczególne zadania w 2011 roku
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr XI/11.

b) w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Sztumskiego do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów
dydaktycznych i administracyjnych samorządu powiatu sztumskiego w
celu zwiększenia efektywności wykorzystania energii w regionie
Dolnego Powiśla”.
Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Sebastian Szota
przedstawił i omówił projekt powyższej uchwały. Dodał, że projekt był omawiany
na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu. Komisja projekt zaopiniowała pozytywnie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XI/63/2011 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Sztumskiego do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów
dydaktycznych i administracyjnych samorządu powiatu sztumskiego w celu
zwiększenia efektywności wykorzystania energii w regionie Dolnego Powiśla”.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr XI/11.

c) w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/298/2010 Rady Powiatu
Sztumskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu
Powiatu Sztumskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Sztumskiego za I półrocze roku budżetowego.
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały. Dodała, że projekt uchwały był omawiany na Komisji ds. Budżetu i
uzyskał pozytywną opinię.
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Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XI/64/2011 w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/298/2010 Rady Powiatu
Sztumskiego z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu Powiatu Sztumskiego oraz
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Sztumskiego za I półrocze roku budżetowego.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do Protokołu nr XI/11.

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2011-2021
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały wraz z wniesioną do projektu uchwały poprawką. Dodała, że projekt
uchwały był omawiany na Komisji ds. Budżetu. Komisja projekt zaopiniowała
pozytywnie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XI/65/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2011-2021.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do Protokołu nr XI/11.

e) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały wraz z wniesioną do projektu uchwały autopoprawką. Dodała, że projekt
uchwały był omawiany na Komisji ds. Budżetu. Komisja projekt zaopiniowała
pozytywnie.
W dyskusji wzięli udział radni: Elżbieta Domańska, Ryszard Mojecki, Zbigniew
Zwolenkiewicz, Mariusz Żółtowski, Jolanta Szewczun, Józef Kania, Piotr Stec,
Starosta Wojciech Cymerys.
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Tematem dyskusji były sprawy związane z; funkcjonowaniem nowych Domów
Dla Dzieci, zakupem samochodu dla Domu Dziecka „Młodych Orląt oraz z
inwestycją „Pętla Żuławska”.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 15 głosami „za”przy 2
głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XI/66/2011 w sprawie zmiany
budżetu powiatu na 2011 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do Protokołu nr XI/11.

f) w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody
Pomorskiego z dnia 08.06.2011 r., znak NK-III.4131.1.2011.EZ w
sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/54/2011 Rady
Powiatu Sztumskiego w sprawie przyjęcia programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych podległych
Powiatowi Sztumskiemu.
Radca prawny Stanisław Ziętek przedstawił i omówił projekt powyższej
uchwały. Radca dodał, że projekt uchwały był omawiany na Komisji ds. Edukacji.
Komisja projekt zaopiniowała pozytywnie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 16 głosami „za ”przy 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XI/67/2011 w sprawie zaskarżenia
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Pomorskiego z dnia 08.06.2011 r., znak
NK-III.4131.1.2011.EZ Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały Nr VIII/54/2011 w sprawie przyjęcia programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi
Sztumskiemu.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do Protokołu nr XI/11.

Ad.11 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta Wojciech Cymerys odniósł się do pomocy finansowej udzielonej
przez Zarząd dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie. Poinformował, że
pomoc w kwocie 3.000 złotych została udzielona Policji na zakup paliwa.
W sprawie dokumentacji dla firmy URS Scott Wilson odpowiedzi udzieliła
Naczelnik Wydziału OŚ Adrianna Dobrzyńska. Wyjaśniła, iż za przygotowanie
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dokumentacji dla powyższej firmy pobrana będzie opłata zgodnie z ustawą o
ochronie środowiska (za udzielenie informacji o środowisku).
Sekretarz Maria Król odpowiedziała na zapytanie radnego Steca, w sprawie
Izby Wytrzeźwień. Poinformowała, że porozumienie zawarte z Gminą Miasto
Elbląg jest już realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Sztumie.
Osobami nietrzeźwymi doprowadzonymi przez Policję i Straż Miejską do
Pogotowia Socjalnego w Elblągu ( bo taka jest prawidłowa nazwa) będą osoby z
terenu Powiatu Sztumskiego obejmującego Miasto i Gminę Sztum, Miasto i Gminę
Dzierzgoń, oraz Gminy: Stary Targ, Stary Dzierzgoń, Mikołajki Pomorskie. Z
całego Powiatu Sztumskiego średnio w miesiącu dowożonych będzie 10 osób. Za
tzw. gotowość Pogotowia Socjalnego, środki finansowe zostały już przekazane.
Między Powiatem, a Gminami zawarte będą umowy o udzieleniu pomocy
finansowej. Na tej podstawie nastąpi zwrot środków do Powiatu z tytułu
odpłatności za pobyt w Pogotowiu osób nietrzeźwych kierowanych do tej
placówki.
Odnośnie prac poszukiwawczych gazu łupkowego Starosta Wojciech
Cymerys poinformował, że tereny objęte poszukiwaniem wskazują na Bągart,
Stare Miasto i najprawdopodobniej Mirowice. Dodał, że wraz z Wicestarostą
uczestniczył w spotkaniu, które odbyło się w Malborku z inicjatywy firmy z
Mińska zajmującej się tego typu działaniami. Oprócz przekazania informacji na
temat wydobywania gazu łupkowego firma ta zapewniła, że wydobywanie go
nie zagraża środowisku. W sprawie inwestycji dotyczącej przebudowy
przejazdów kolejowych Starosta wyjaśnił, że pierwszy etap tej inwestycji został
już zakończony tj. na odcinku Gdańsk – Szymankowo, następny odcinek od
miejscowości Szymankowo do Iławy przygotowywany jest do realizacji. Cała
inwestycja ma być zrealizowana do końca br.
Sprawę zarządzania infrastrukturą „Pętla Żuławska naświetlił
Wicestarosta Antoni Downarowicz . Wicestarosta poinformował, że na temat
zarządzania infrastrukturą inwestycji odbyło się już kilka spotkań partnerów
tego przedsięwzięcia. Podczas spotkań przedstawiano różne propozycje. Między
innymi rozważano jednego zarządcę, ale kilku operatorów po jednym dla
każdego z partnerów, albo też zarządca wybierze jednego operatora za zgodą
pozostałych partnerów. Decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjęto.
Ponadto Wicestarosta powiedział, że wykaz dróg powiatowych zostanie
zweryfikowany. Co do jakości przeprowadzonych remontów dróg, to na ich
wykonanie jest gwarancja, w czasie której od wykonawcy można dochodzić
poprawek napraw lub odszkodowań. Naprawa drogi na odcinku Nowiec –
Bągart została wykonana zgodnie z projektem. Co do zalewanej podczas
nawałnic deszczowych ulicy Lipowej, Wicestarosta poinformował, że od
momentu interwencji Straży Pożarnej nie było zgłoszeń zalewania.
Naczelnik Wydziału OŚ Adrianna Dobrzyńska wyjaśniła, że fetor z
gorzelni w Gościszewie jest konsekwencją zanieczyszczeń stawów przez tę
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firmę. Poinformowała, że Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył
na właściciela gorzelni karę i zobowiązał do usunięcia zanieczyszczeń w
stawach oraz przywrócenia ich do stanu pierwotnego, a Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska zobowiązał do przedstawienia projektu rekultywacji
stawów.
Na zapytanie w sprawie zmiany warunków pracy i płacy pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierzgoniu odpowiedzi udzieliła Dyrektor PUP
Zofia Zienkiewicz- Zima. Dyrektor wyjaśniła, że zmiany te były podyktowane
tzw. wyższą koniecznością. W grudniu br. budżet PUP byłby niewystarczający
na wynagrodzenia. Należało zatem dokonać weryfikacji stanowisk pracy.
Kierownicy wydziałów dostali polecenie analizy stanowisk
pracy i
przedstawienia propozycji zmian. W dniu 27.06.2011 roku takie propozycje
zostały przedstawione. Następnie odbyło się spotkanie z pracownikami, na
którym zaproponowano im nowe warunki pracy i płacy. Pracownicy, których
zmiany dotyczyły, wyrazili na to zgodę. Osoby te poinformowano także o tym,
że jeśli z nowym rokiem sytuacja finansowa jednostki poprawi się, to zostaną im
przywrócone poprzednie warunki pracy i płacy.
Starosta Wojciech Cymerys odniósł się do sprawy parkingu leśnego na
trasie Sztum- Malbork. Poinformował, że z Nadleśnictwem osiągnięto już w tej
kwestii porozumienie i w najbliższym czasie parking zostanie otwarty. Dodał, że
w przypadku nagminnego zanieczyszczania parkingu może nastąpić ponowne
jego zamknięcie. Starosta wyraził nadzieję, że zjawisko zanieczyszczeń w
powiecie ulegnie zmianie po wejściu w życie nowej ustawy. W myśl założeń
projektu nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na
każdego mieszkańca ustawodawca nałoży tzw. podatek śmieciowy, a obowiązek
ten przejmą samorządy, a nie jak dotychczas firmy wywozowe. Zniknie
wówczas problem nielegalnych wysypisk. Co do zapytania w sprawie spotkania
z dyrektorem NZOZ Szpital Polski Sztum, to dotyczyło ono głównie spraw
bieżących. Jeśli chodzi o realizację inwestycji przez Spółkę Szpitale Polskie, to
złożono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w sprawie
rozbudowy w szpitalu izby przyjęć . Czynsz dzierżawny przez spółkę płacony
jest na bieżąco. Starosta ustosunkował się także do zapytania w sprawie
budynku po byłym Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu. Powiedział,
że w sprawie jego zagospodarowania prowadzone są rozmowy z Gminą
Dzierzgoń. O ewentualnej decyzji Zarządu radni będą poinformowani.
Informacji na temat działek w obrębie Lipiec i w Poliksach udzieliła
Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska. Pani Ossowska wyjaśniła, że
działka o pow. 34 arów w obrębie Lipiec stanowiła własność Skarbu Państwa.
Na kupno tej działki złożono wniosek i 21 czerwca br. w drodze przetargu
sprzedano ja za kwotę 20.641 złotych. Właścicielem działki w Poliksach jest
także Skarb Państwa i stanowi ona gminną drogę wewnętrzną. Na części tej
działki (drogi) właściciele działki nr 122 nieświadomie postawili ogrodzenie. W
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związku z tym złożyli wniosek na wykup 64 m2 działki. Cała powierzchnia
działki to 39,64 ary. W chwili obecnej trwają procedury związane z wyceną
działki.
Ad.12 Wnioski i oświadczenia radnych.
Radna Elżbieta Domańska zgłosiła wniosek, aby w miesiącu sierpniu i
wrześniu br. Komisja Edukacji zajęła się tematyką Polityki Oświatowej
Powiatu. Poprosiła o wniesienie tego tematu także na sesję Rady.
Ad.13 Sprawy różne.
W sprawach różnych głos zabrali radni: J. Kania. J. Grzonka, B. Steinborn
Przewodnicząca Rady poinformowała, że następna sesja odbędzie się 30 sierpnia
2011 r.
Ad.14 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta
Szewczun zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Zamykam obrady XI sesji
Rady Powiatu Sztumskiego”.
Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1700.
Przebieg sesji zarejestrowany jest na nośniku elektronicznym.
Protokołowała:
Elżbieta Kufeldt

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego
Jolanta Szewczun
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Zapoznałam/em się z treścią Protokołu nr XI/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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