Protokół nr XIII/2011
sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 sierpnia 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 30 sierpnia 2011 roku w sesji Rady Powiatu
Sztumskiego wzięło udział 16 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do Protokołu nr XIII/11.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu nr XIII/11.

3. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
Starosta Wojciech Cymerys poprosił o wniesienie do porządku obrad
następujących zmian, a mianowicie: o wycofanie dwóch projektów uchwał: – w
sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg (ulic) położonych na
terenie miasta Dzierzgoń oraz w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Dzierzgoń, a także o wprowadzenie do
porządku następujących projektów uchwał: – w sprawie powierzenia Gminie
Dzierzgoń wykonania remontu chodników w pasie drogi powiatowej nr 312G-we
wsi Bukowo; w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu
Powiatu Sztumskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej; w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2011-2021; w sprawie
zmiany budżetu powiatu na 2011 rok oraz zmieniającą uchwałę nr
XXXIII/210/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w
sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego oraz określenia
zasad i trybu pracy Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego;.
Wniesione projekty uchwał Przewodnicząca zaproponowała umieścić w pkt. 8 w
kolejności jako p.pkt. „c”., p.pkt. „k”, p.pkt. „l”, p.pkt. „ł” i p.pkt. „m”. Pozostałe
punkty następują bez zmian.
Radni jednogłośnie przyjęli zmianę zaproponowaną przez Przewodniczącą.
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Porządek sesji przewidywał:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Protokołu nr XI i XII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7.Informacja z realizacji programu „Bezpieczny Powiat Sztumski” na lata 2008-2013 –
referuje Inspektor ds. Kryzysowych Sławomir Warczak.
8. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – referuje
Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
b) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów – referuje
Naczelnik Wydziału KT Mirosław Sokalski.
c) w sprawie powierzenia Gminie Dzierzgoń wykonania remontu chodników w pasie drogi
powiatowej nr 312G-we wsi Bukowo - referuje Naczelnik Wydziału KT Mirosław Sokalski.
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Dzierzgoń
na wykonanie remontu chodników w pasie drogi powiatowej nr 312G-we wsi Bukowo –
referuje Naczelnik Wydziału KT Mirosław Sokalski
e) w sprawie zawarcia umowy na czas nieokreślony pomieszczeń zlokalizowanych w
budynku przy ul. Reja 12 będących w zarządzie Likwidatora Samodzielnego Publicznego
zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie, stanowiących własność Powiatu Sztumskiego na
rzecz Stowarzyszenia – Klub Abstynenta „Radość i Słońce” w Sztumie – referuje Naczelnik
Wydziału GK Danuta Ossowska.
f) w sprawie świadczenia usługi telekomunikacyjnej – referuje Inspektor ds. pozyskiwania
środków pozabudżetowych Sebastian Szota.
g) zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Domu Dziecka Młodych Orląt w Dzierzgoniu –
referuje Radca prawny Stanisław Ziętek.
h) w sprawie powierzenia przez Powiat Sztumski Gminie Miasto Elbląg prowadzenia zadania
publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- referuje Radca prawny Stanisław Ziętek.
i) w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie referuje Radca prawny Stanisław Ziętek.
j) w sprawie wniosku pracodawcy o wyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radną
Powiatu Sztumskiego - referuje Radca prawny Stanisław Ziętek.
k) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Sztumskiego na
finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie ochrony Środowiska i gospodarki wodnejreferuje Naczelnik Wydziału OŚ Adrianna Dobrzyńska.
l) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata
2011-2021- referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
ł) w sprawie zmiany budżetu powiatu sztumskiego na 2011 rok – referuje Skarbnik Lucyna
Bednarska.
m) zmieniającą uchwałę nr XXXIII/210/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia
2009 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego oraz określenia
zasad i trybu pracy Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego referuje Naczelnik Wydziału
EK Aneta Kwiatkowska.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
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10. Wnioski i oświadczenia.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do Protokołu nr XIII/11.

Następnie Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji porządku obrad.
Godz. 1520- do obrad dołączył radny Żółtowski.
Ad.4 Zatwierdzenie protokołu nr XI/2011 i XII/2011 z sesji Rady Powiatu
Sztumskiego.
Uwag do protokołów nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie w/w protokołów.
Protokoły nr XI/2011 oraz XII/2011 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego radni
zatwierdzili jednogłośnie.
Ad.5 . Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym.
Przed przedstawieniem informacji z działalności Zarządu w okresie
międzysesyjnym Starosta Wojciech Cymerys dokonał wręczenia aktów awansu
zawodowego dla nauczycieli mianowanych tj.; Moniki Bruś, Alicji Kapszewicz.
Małgorzaty Steiner, Karoliny Kuczyńskiej. Starosta odczytał treść ślubowania.
Wymienione wyżej osoby złożyły ślubowanie.
Następnie Starosta Wojciech Cymerys przedstawił informację z
działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Informację z działalności Zarządu uzupełnił Wicestarosta
Antoni
Downarowicz.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do Protokołu nr XIII/11.

Ad.6 Interpelacje i zapytania.
Radny Piotr Stec nawiązał do wyremontowanej drogi w Bukowie.
Zdaniem radnego wykonanie remontu tej drogi wymaga poprawek. Zapytał, czy
dokonano już odbioru tych robót. Radnego interesował całkowity koszt budowy
i wyposażenia dwóch Domów Dla Dzieci oraz to, czy na realizację zadania
publicznego na prowadzenie tych domów wpłynęła tylko jedna oferta tj. oferta
Fundacji Społecznej „Bona Fide” w Dzierzgoniu. Radny odniósł się do
3

informacji z działalności Zarządu, a konkretnie do informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego SPZOZ w likwidacji w Sztumie i do
pomieszczenia przekazanego Stowarzyszeniu „Klub Abstynenta” w Sztumie.
Zapytał w jakiej wysokości na obecną chwilę wynosi zadłużenie SPZOZ oraz
jakie pomieszczenia zostały przekazane na rzecz Stowarzyszenia Klub
Abstynenta „Radość i Słońce” w Sztumie. Radny zapytał też o projekt pn.
„Termomodernizacja obiektów dydaktycznych i administracyjnych samorządu
powiatu sztumskiego”, a mianowicie jakie budynki projekt ten obejmie. Radny
poprosił Starostę o wykaz ofert noclegowych w Gruzji.
Radną Elżbietę Domańską interesowało, czy Zarząd odbył spotkanie z
przedstawicielami Spółki Szpitale Polskie. Nadmieniła, iż z informacji jakie
otrzymała wynika, że personel pomocniczy nie otrzymuje na bieżąco
wynagrodzenia za pracę. Poprosiła Starostę o informację w tej sprawie. Radna
nawiązała także do dokumentacji sprawozdawczej z niszczenia siedlisk
gatunków chronionych przy ul. Żeromskiego w Sztumie. Zapytała jakich
siedlisk to dotyczy. Ponadto zapytała Starostę, czy Powiat organizował
uroczystości związane z dniem 15 sierpnia.
Radna Irena Szmiłyk podziękowała Staroście za interwencję w sprawie
drogi Stary Dzierzgoń – Przezmark. Dodała, że dzięki temu został
wyremontowany odcinek drogi Stary Dzierzgoń-Folwark. Poprosiła, o podobną
interwencję w sprawie remontu drogi na docinku Folwark –Przezmark.
Radny Mariusz Żółtowski nawiązał do operatu wodno-prawnego na
odprowadzenie wód na ul. Kochanowskiego w Sztumie. Zapytał czy zajęto już
stanowisko dotyczące tej sprawy. Radnego interesowały również płatności
czynszu dzierżawnego przez Spółkę Szpitale Polskie, czy jest uiszczany na
bieżąco.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz nawiązał do inwestycji „Pętla
Żuławska”. Zapytał, czy wypracowano już koncepcję zarządzania tą
infrastrukturą.
Ponadto radny nawiązał do artykułu, jaki ukazał się w dniu 19 sierpnia br.
w Gazecie Sztumskiej. Artykuł dotyczył obchodów święta związanego z dniem
15 sierpnia. Zdaniem radnego artykuł ten w sposób krzywdzący przedstawił
władze powiatowe i gminne. Radny zacytował: „Władze samorządowe, tak
miejskie i powiatowe nie zorganizowały żadnych uroczystości tego dnia”.
Wypowiedź posła Kozdronia zdumiała radnego Zwolenkiewicza. Cytując posła
jednego z ugrupowań politycznych, radny Zwolenkiewicz stwierdził, że
rzeczywiście w okresie przedwyborczym posłowie „baranieją”. Radnego
interesowało, czy Starosta zajął już stanowisko dotyczące tego artykułu.
Radny Ryszard Mojecki poprosił o zainteresowanie się niebezpiecznym
zakrętem usytuowanym na drodze naprzeciwko cmentarza w Dąbrówce
Malborskiej. Radny poinformował, że zakręt ten może być przyczyną wielu
wypadków drogowych. Radny zwrócił także uwagę na zły stan techniczny drogi
w Czerwonym Dworze. Ponadto radnego interesowały podwyżki dla
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pracowników obsługi w szkołach podległych powiatowi. Zapytał, czy podwyżki
w br. obejmą wymienioną przez niego grupę zawodową.
Radna Bogumiła Steinborn zwróciła uwagę na nierówno położoną
nawierzchnię na drodze Stary Dzierzgoń-Folwark. W związku z powyższym
zapytała, czy będzie położona jeszcze jedna nawierzchnia i czy na tym odcinku
przewidziane są barierki.
Radny Waldemar Thiede odniósł się do ulicy Limanowskiego w
Dzierzgoniu. Poinformował, że podczas opadów ulica ta jest tak zalewana, że
trudno nią przejechać. Zdaniem radnego przyczyną zalewania ulicy może być
nieczyszczona od dawien dawna studzienka burzowa. Radny poprosił o
zainteresowanie się tym problemem.
Radny Ryszard Mazerski poprosił o informację na temat inwestycji w
Szpitalu Polskim Sztum.
Ad.7 Informacja z realizacji programu „Bezpieczny Powiat Sztumski” na
lata 2008-2013
Specjalista ds. Zarządzania Kryzysowego Sławomir
przedstawił i omówił informację w przedmiotowej sprawie.

Warczak

Informacja ta była tematem na posiedzeniu Komisji Społecznej.
Radni uwag nie wnieśli
Informacja stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr XIII/11.

Ad.8 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska przedstawiła i omówiła
projekt powyższej uchwały. Dodała, że projekt uchwały był omawiany na
Komisji ds. Edukacji i Komisji ds. Społecznych, na których projekt
zaopiniowano pozytywnie.
Radni uwag nie wnieśli.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 16 głosami „za” (radny
Zwolenkiewicz podczas głosowania opuścił salę narad) podjęła uchwałę nr
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XIII/71/2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do Protokołu nr XIII/11.

b) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
pojazdów.
Naczelnik Wydziału KT Mirosław Sokalski przedstawił i omówił projekt
powyższej uchwały. Dodał, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniach:
Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Budżetowych, na których zaopiniowano
go pozytywnie.
Radni uwag nie wnieśli.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 16 głosami „za”(radny
Zwolenkiewicz wrócił na salę obrad) przy jednym głosie „przeciw” podjęła
uchwałę nr XIII/72/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i
przechowywanie pojazdów.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do Protokołu nr XIII/11.

c) w sprawie powierzenia Gminie Dzierzgoń wykonania remontu
chodników w pasie drogi powiatowej nr 312G-we wsi Bukowo.
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały. Dodała, że projekt uchwały był tematem na posiedzeniach: Komisji ds.
Społecznych i Komisji ds. Budżetowych Projekt uzyskał pozytywnie opinie
obu Komisji.
Radni uwag nie wnieśli.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XIII/73/2011 w sprawie powierzenia Gminie Dzierzgoń wykonania
remontu chodników w pasie drogi powiatowej nr 312G-we wsi Bukowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr XIII/11.

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla
Gminy Dzierzgoń na wykonanie remontu chodników w pasie drogi
powiatowej nr 312G-we wsi Bukowo .
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Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały. Dodała, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia na Komisji
ds. Budżetowych, na której projekt zaopiniowano pozytywnie.
Radni uwag nie wnieśli.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XIII/74/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Dzierzgoń na wykonanie remontu chodników w pasie drogi powiatowej nr
312G-we wsi Bukowo.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr XIII/11.

e) w sprawie zawarcia umowy na czas nieokreślony pomieszczeń
zlokalizowanych w budynku przy ul. Reja 12 będących w zarządzie
Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sztumie, stanowiących własność Powiatu Sztumskiego na rzecz
Stowarzyszenia.
Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska przedstawiła i omówiła
projekt powyższej uchwały. Dodała, że chodziło o pomieszczenia znajdujące się
obok kuchni w budynku SP ZOZ w Sztumie. Projekt uchwały omawiany był na
posiedzeniu Komisji ds. Budżetu i Komisji ds. Społecznych. Obie Komisje
zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.
Radni uwag nie wnieśli.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XIII/75/2011 w sprawie zawarcia umowy na czas nieokreślony
pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Reja 12 będących w zarządzie
Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie,
stanowiących własność Powiatu Sztumskiego na rzecz Stowarzyszenia.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do Protokołu nr XIII/11.

f) w sprawie świadczenia usługi telekomunikacyjnej.
Specjalista ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Sebastian Szota
przedstawił i omówił projekt powyższej uchwały. Na posiedzeniu Komisji ds.
Społecznych projekt zaopiniowano pozytywnie.
Radni uwag nie wnieśli.
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W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XIII/76/2011 w sprawie świadczenia usługi telekomunikacyjnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do Protokołu nr XIII/11.

g) zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Domu Dziecka Młodych
Orląt w Dzierzgoniu.
Radca prawny Stanisław Ziętek przedstawił i omówił projekt powyższej
uchwały. Na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych projekt uchwały
zaopiniowano pozytywnie.
Radni uwag nie wnieśli.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XIII/77/2011 zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Domu
Dziecka Młodych Orląt w Dzierzgoniu.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do Protokołu nr XIII/11.

h) w sprawie powierzenia przez Powiat Sztumski Gminie Miasto Elbląg
prowadzenia zadania publicznego z zakresu ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Radca prawny Stanisław Ziętek przedstawił i omówił projekt powyższej
uchwały. Na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Budżetowych
projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
Radni uwag nie wnieśli.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XIII/78/2011 w sprawie powierzenia przez Powiat Sztumski Gminie
Miasto Elbląg prowadzenia zadania publicznego z zakresu ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do Protokołu nr XIII/11.

i) w sprawie zmiany Regulaminu
Powiatowego w Sztumie.

Organizacyjnego

Starostwa

Radca prawny Stanisław Ziętek przedstawił i omówił projekt powyższej
uchwały. Na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych projekt uchwały
zaopiniowano pozytywnie.
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Radni uwag nie wnieśli.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XIII/79/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Sztumie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do Protokołu nr XIII/11.

j) w sprawie wniosku pracodawcy o wyrażenie zgody na rozwiązanie
umowy o pracę z radną Powiatu Sztumskiego
Radca prawny Stanisław Ziętek przedstawił i omówił projekt powyższej
uchwały. Na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji Rewizyjnej projekt
uchwały zaopiniowano negatywnie.
Radni uwag nie wnieśli.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 16 głosami „za” (radna
Szmiłyk nie wzięła udziału w głosowaniu) podjęła uchwałę nr XIII/80/2011 w
sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radną Powiatu
Sztumskiego
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do Protokołu nr XIII/11.

k) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu
Powiatu Sztumskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań w
zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Naczelnik Wydziału OŚ przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały. Na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds. Budżetowych
projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie.
Radni uwag nie wnieśli.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XIII/81/2011 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu
Powiatu Sztumskiego na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do Protokołu nr XIII/11.
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a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2011-2021
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały. Dodała, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia na Komisji
ds. Budżetowych, na której projekt 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 XIII/81/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Powiatu Sztumskiego na lata 2011-2021
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do Protokołu nr XIII/11.

ł) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały. Dodała, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia na Komisji
ds. Budżetowych, na której został zaopiniowany pozytywnie.
Radni uwag nie wnieśli.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XIII/83/2011 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do Protokołu nr XIII/11.

b) zmieniającą uchwałę nr XXXIII/210/2009 Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Powiatu sztumskiego oraz określenia zasad i trybu pracy
Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego
Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska przedstawiła i omówiła
projekt powyższej uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XIII/84/2011 zmieniającą uchwałę nr XXXIII/210/2009 Rady
Powiatu Sztumskiego z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania
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Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego oraz określenia zasad i trybu pracy
Młodzieżowej Rady Powiatu Sztumskiego
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do Protokołu nr XIII/11.

Ad.6 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Na zapytanie radnego Steca w sprawie remontu drogi w Bukowie, a także na
zapytanie radnego Mojeckiego i radnej Szmiłyk oraz radnej Steinborn i radnego
Thiede odpowiedzi udzielił Wicestarosta Antoni Downarowicz. Wyjaśnił, że
roboty na drodze w Bukowie nie zostały jeszcze zakończone. Wicestarosta
zobowiązał się interweniować w sprawie remontu drogi na odcinku FolwarkPrzezmark. Natomiast remont drogi na odcinku Stary Dzierzgoń – Folwark,
zdaniem Wicestarosty dokonywany jest zgodnie z dokumentacją techniczną i w
dokumentacji zapewne przewidziano w tych miejscach budowę barierek. Gdy
chodzi o drogę w Czerwonym Dworze, to jej remont zaplanowano na rok 2012. W
sprawie odprowadzania wód opadowych na ulicy Limanowskiego w Dzierzgoniu
Wicestarosta obiecał przyjrzeć się bliżej temu problemowi.
W sprawie Domu Dla Dzieci odpowiedzi udzieliła Skarbnik Lucyna
Bednarska. Poinformowała, że całkowity koszt budowy tych domów stanowi
kwotę rzędu 1.236.000 złotych. Natomiast, gdy chodzi o zadłużenie SP ZOZ w
Likwidacji w Sztumie, to dane na ten temat znajdują się w materiałach, jakie radni
otrzymali przed sesją.
Starosta Wojciech Cymerys potwierdził, iż oferta Fundacji Społecznej
„Bona Fide” była jedyną ofertą, jaka wpłynęła na realizację zadania publicznego.
W sprawie baz noclegowych w Gruzji Starosta powiedział, że ofertę prześle
radnemu e- mailem.
Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Sebastian Szota
udzielił odpowiedzi na zapytanie w sprawie projektu pn. „Termomodernizacja
obiektów dydaktycznych i administracyjnych samorządu powiatu sztumskiego”.
Wyjaśnił, że projekt ten obejmie 4 obiekty: tj. budynek ZS w Sztumie, ZSZ w
Barlewiczkach, budynek na ul. Mickiewicza 39a w Sztumie oraz budynek SOSW
w Uśnicach. Całkowity koszt projektu to kwota rzędu 3.642.337 złotych. Powiat
występuje o dofinansowanie w kwocie 1.092.704 złotych.
W sprawie informacji o niewypłaceniu na bieżąco wynagrodzeń
pracowników szpitala, Starosta powiedział, że nie ma na ten temat żadnych
informacji. Z rozmowy przeprowadzonej z Dyrektorem Szpitala wynikało, iż
sprawy pracownicze są „poukładane”, a inwestycje „idą w dobrym kierunku”.
Należności związane z płatnością czynszu dzierżawnego uiszczane są zaś na
bieżąco.
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Naczelnik Wydziału AB Wojciech Babalski dodał, że Spółka Szpitale
Polskie w Katowicach złożyła wniosek na rozbudowę Izby Przyjęć.
Naczelnik Wydziału OŚ Adrianna Dobrzyńska udzieliła odpowiedzi na
zapytanie radnego Żółtowskiego dotyczące operatu wodno-prawnego na
odprowadzenie wód na ulicy Kochanowskiego w Sztumie. Wyjaśniła, że rów
melioracyjny, do którego odprowadzane były wody został zasypany przez
właściciela działki. Stąd też występuje zalewanie ulicy Kochanowskiego.
Prowadzone są jednak działania do odtworzenia tego rowu.
Starosta Wojciech Cymerys dodał, że rów ten jest rowem melioracji
szczegółowej i udrażnianie go oraz utrzymywanie w należytym stanie należy do
obowiązku właściciela działki.
Inspektor Sebastian Szota udzielił odpowiedzi na temat zarządcy
infrastrukturą „Pętla Żuławska”. Wyjaśnił, że wciąż trwają rozmowy na ten temat.
Następne spotkanie partnerów odbędzie się w połowie września br.
W sprawie artykułu, o którym wspomniał radny Zwolenkiewicz i obchodów
związanych z dniem 15 sierpnia Starosta Wojciech Cymerys wskazał na ustawę, w
sprawie świąt państwowych. 15 sierpnia jest Świętem Wojska Polskiego, ale także
świętem kościelnym Wniebowzięcia Maryi Panny i to z tego tytułu ustanowiono
ten dzień jako wolny od pracy. Z uwagi na to, iż Powiat współpracuje z Wojskową
Komendą Uzupełnień w Malborku, Starosta miał nadzieję, że Komenda
zorganizuje uroczystości związane z Świętem Wojska Polskiego i że Powiat
weźmie w nich udział. Starosta rozmawiał z redaktorem artykułu i przedstawił mu
swoje stanowisko dotyczące tej sprawy .
Naczelnik Wydziału OŚ Adrianna Dobrzyńska udzieliła odpowiedzi na
zapytanie dotyczące niszczenia siedlisk gatunków chronionych. Wyjaśniła, iż w
związku z robotami na ul. Żeromskiego należało dokonać wycinki drzew , a tym
samym zniszczenia siedlisk chronionych i przeniesienia w inne miejsce pachnicy
dębowej. Na wykonanie tych czynności należało przygotować dokumentację i
złożyć wniosek o wyrażenie zgody do Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.
Na zapytanie dotyczące podwyżek dla pracowników obsługi w placówkach
oświatowych podległych Powiatowi, Starosta Wojciech Cymerys powiedział, że są
one możliwe, ale jedynie w ramach budżetu tych jednostek.
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Ad.7 Wnioski i oświadczenia radnych.
Radna Elżbieta Domańska złożyła wniosek, aby wypowiedź radnego
Zwolenkiewicza dotycząca posła Kozdronia została zaprotokołowana.
Ad.8 Sprawy różne.
Starosta Wojciech Cymerys zaprosił radnych do uczestnictwa w obchodach
związanych z rocznicą 1 września. O godz. 1030 pod pomnikiem Rodła nastąpi
uroczyste złożenie wiązanek kwiatów.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że obrady następnej sesji odbędą się
27 września 2011 roku.
Ad.9 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta
Szewczun zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Zamykam obrady XIII sesji
Rady Powiatu Sztumskiego”.
Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1830.
Przebieg sesji zarejestrowano na nośniku elektronicznym.

Protokołowała:
Elżbieta Kufeldt

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