Protokół nr XIV/2011
sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 września 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 29 września 2011 roku w sesji Rady Powiatu
Sztumskiego wzięło udział 16 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do Protokołu nr XIV/11.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu nr XIV/11.

3. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
Na prośbę Starosty Wojciecha Cymerysa, Przewodnicząca Rady Jolanta
Szewczun zaproponowała wniesienie do porządku obrad następujących zmian, a
mianowicie: wprowadzenie trzech projektów uchwał: – w sprawie zbycia w
formie przetargu nieograniczonego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego nr 15 w budynku wielorodzinnym przy ul. Władysława Jagieły
5/C/15 w Dzierzgoniu, stanowiącego własność Powiatu Sztumskiego, w sprawie
zbycia w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej,
oznaczonej działką nr 451 o pow. 0,3180 ha, położonej w obrębie I miasta
Dzierzgoń, stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego oraz projektu uchwały
w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Sztumskiego o dofinansowanie
kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w
Dzierzgoniu – Stanowisko Zamiejscowe w Sztumie – Centrum Aktywizacji
Zawodowej ze środków Funduszu Pracy, a także wprowadzenie wniosku Rady
Powiatu w sprawie rozszerzenia obszaru objętego małym ruchem granicznym
pomiędzy Polską a Obwodem Federacji Rosyjskiej o Powiat Sztumski.
Wniesione projekty uchwał Przewodnicząca zaproponowała umieścić w
pkt. 10 w kolejności jako p.pkt. „d”., p.pkt. „e”, uchwały dotyczące budżetu jako
p.pkt „f” i „g”, a uchwała dotycząca dofinansowania PUP jako p.pkt. „h”.
Natomiast wniosek Rady Powiatu jak pkt. „12”. Pozostałe punkty następują jak
w kolejności.
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Radni jednogłośnie przyjęli zmiany zaproponowane przez Przewodniczącą.
Porządek sesji przewidywał:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Protokołu nr XIII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7.Informacja z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sztumie w okresie
2010/2011 – referuje Dyrektor PPP Joanna Jachim Poleszak.
8. Stan przygotowań do roku szkolnego 2011/2012 - nabór do szkół ponadgimnazjalnych w
roku 2011/2012 – referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
9. Funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu i w
Uśnicach w latach szkolnych 2007/2008 – 2010/2011 – referuje Naczelnik Wydziału EK
Aneta Kwiatkowska.
10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie nabycia do mienia Powiatu Sztumskiego nieruchomości położonej w obrębie
Benowo, gmina Ryjewo, oznaczonej działką nr 415/3 o pow. 1,7893 ha, z przeznaczeniem na
realizację inwestycji „Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze” – referuje Naczelnik
Wydziału GK Danuta Ossowska.
b) w sprawie nabycia do mienia Powiatu Sztumskiego nieruchomości położonej w obrębie
Biała Góra, gmina Sztum, oznaczonej działką nr 271/1 o pow. 1,9420 ha, z przeznaczeniem
na realizację inwestycji „Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze” – referuje Naczelnik
Wydziału GK Danuta Ossowska.
c) w sprawie zawarcia umowy na czas nieokreślony budynku garażowego przy ul. Reja 12,
będącego w zarządzie Likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sztumie w Likwidacji stanowiącego własność Powiatu Sztumskiego na rzecz
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „ Dar Serca” w Sztumie - referuje
Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska.
d) w sprawie zbycia w formie przetargu nieograniczonego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego nr 15 w budynku wielorodzinnym przy ul. Władysława Jagieły 5/C/15 w
Dzierzgoniu, stanowiącego własność Powiatu Sztumskiego - referuje Naczelnik Wydziału
GK Danuta Ossowska.
e) w sprawie zbycia w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej,
oznaczonej działką nr 451 o pow. 0,3180 ha, położonej w obrębie I miasta Dzierzgoń,
stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego - referuje Naczelnik Wydziału GK Danuta
Ossowska.
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata
2011-2021 – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
g) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
h) w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Sztumskiego o dofinansowanie Kosztów
utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu – Stanowisko
Zamiejscowe w Sztumie – Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracyreferuje Dyrektor PUP Zofia Zienkiewicz-Zima.
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 – referuje Skarbnik Lucyna
Bednarska.
12. Wniosek Rady Powiatu w sprawie rozszerzenia obszaru objętego małym ruchem
granicznym pomiędzy Polską a Obwodem Federacji Rosyjskiej o Powiat Sztumski – referuje
Wicestarosta Antoni Downarowicz.
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13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do Protokołu nr XIV/11.

Następnie Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji porządku obrad.
Ad.4 Zatwierdzenie protokołu nr XIII/2011 z sesji Rady Powiatu
Sztumskiego.
Uwag do protokołu nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie w/w protokołów.
Protokół nr XIII/2011 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego radni zatwierdzili
jednogłośnie.
Ad.5 . Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym.
Starosta Wojciech Cymerys przedstawił informację z działalności
Zarządu w okresie międzysesyjnym. Starosta poinformował także o tym, że
nowym Naczelnikiem Wydziału KT został pan Maciej Derbich.
Informację z działalności Zarządu uzupełnił Wicestarosta
Antoni
Downarowicz.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do Protokołu nr XIV/11.

Ad.6 Interpelacje i zapytania.
Radny Piotr Stec nawiązał do projektu pn. Narodowy Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych. Radny poprosił o wskazanie odcinków dróg na
terenie powiatu sztumskiego w roku 2012, które będą remontowane w ramach
tego projektu oraz o podanie kwoty całego projektu. Radnego interesowało
także to, czy Powiat zabezpieczył się przed ewentualnymi uszkodzeniami dróg
podczas wydobywania kopalin użytecznych (gazu łupkowego). Zapytał, czy
Powiat będzie mógł dochodzić odszkodowań lub naprawy dokonanych
zniszczeń. Ponadto radny poprosił o konkretne informacje na temat inwestycji w
szpitalu sztumskim, a także o informacje na temat projektów w jakich Powiat
obecnie uczestniczy. Radny poprosił Starostę o interwencję w Zarządzie Dróg
Wojewódzkich dotyczącą kontynuacji remontu drogi od ul Żeromskiego w
Sztumie prowadzącej w kierunku Białej Góry. Radny odniósł się także do wciąż
3

występującego fetoru w Gościszewie. Zapytał na jakim obecnie etapie jest
rozwiązanie tego problemu.
Radna Irena Szmiłyk nawiązała do kontroli przeprowadzonej w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu. Zapytała, czy do
przeprowadzonej kontroli były uwagi i czy wydano zalecenia pokontrolne.
Radny Zygmunt Smoliński powrócił ponownie do braku oświetlenia
przy drodze powiatowej prowadzącej do dworca kolejowego w Sztumskiej Wsi.
Według radnego zamontowanie punktów świetlnych na tej drodze jest
konieczne. Poprosił o zainteresowanie się tą sprawą.
Radny Waldemar Thiede zwrócił się z prośbą o ustne lub pisemne
przekazanie szerszej informacji na temat inwestycji pn. „Pętla Żuławska”.
Radnego interesował też termin wycinki drzew przy drodze Dzierzgoń –
Nowiny oraz przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu. Radny nawiązał
również do braku oświetlenia przy drodze prowadzącej od Osiedla Jana Pawła II
w Dzierzgoniu do miejscowości Trankwice.
Radny Ryszard Mojecki zapytał o przyczynę zmiany na stanowisku
Naczelnika Wydziału KT w Starostwie.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun poprosiła Starostę o informację
dotyczącą przebudowy linii kolejowej na terenie województwa pomorskiego.
Ad.7 Informacja z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Sztumie w okresie 2010/2011.
W zastępstwie Dyrektor PPP w Sztumie pedagog Elwira Tomasiak
przedstawiła informację z działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Sztumie w okresie 2010/2011.
Informacja ta była tematem na posiedzeniu Komisji Społecznej i Komisji
Edukacji Rady Powiatu.
Radni uwag nie wnieśli
Informacja stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr XIV/11.

Ad.8 Stan przygotowań do roku szkolnego 2011/2012 - nabór do szkół
ponadgimnazjalnych w roku 2011/2012.
Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska przedstawiła i omówiła stan
przygotowań do roku szkolnego 2011/2012 - nabór do szkół
ponadgimnazjalnych w roku 2011/2012.
Informacja ta była tematem na posiedzeniu Komisji Edukacji Rady Powiatu.

4

W dyskusji udział wzięli: Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun, radny Józef
Kania, Radny Zbigniew Zwolenkiewicz, Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska,
radna Elżbieta Domańska, radny Piotr Stec, Naczelnik Wydziału EK Aneta
Kwiatkowska.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do Protokołu nr XIV/11.

Ad.9 Funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Kołozębiu i w Uśnicach w latach szkolnych 2007/2008 – 2010/2011.
Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska przedstawiła i omówiła
Funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu i
w Uśnicach w latach szkolnych 2007/2008 – 2010/2011.
Informację na powyższy temat przedstawiono na Zarządzie Powiatu oraz
Komisji Edukacji Rady Powiatu.
Radni uwag nie wnieśli.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do Protokołu nr XIV/11.

Ad.10 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie nabycia do mienia Powiatu Sztumskiego nieruchomości
położonej w obrębie Benowo, gmina Ryjewo, oznaczonej działką nr
415/3 o pow. 1,7893 ha, z przeznaczeniem na realizację inwestycji
„Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze”
Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska przedstawiła i omówiła projekt
powyższej uchwały. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowano na posiedzeniu
Komisji Budżetowej Rady Powiatu.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XIV/85/2011 w sprawie nabycia do mienia Powiatu Sztumskiego
nieruchomości położonej w obrębie Benowo, gmina Ryjewo, oznaczonej działką
nr 415/3 o pow. 1,7893 ha, z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa
przystani żeglarskiej w Białej Górze”
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr XIV/11.
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b) w sprawie nabycia do mienia Powiatu Sztumskiego nieruchomości
położonej w obrębie Biała Góra, gmina Sztum, oznaczonej działką nr
271/1 o pow. 1,9420 ha, z przeznaczeniem na realizację inwestycji
„Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze”
Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska przedstawiła i omówiła
projekt powyższej uchwały. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowano na
posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Powiatu.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XIV/86/2011 w sprawie nabycia do mienia Powiatu Sztumskiego
nieruchomości położonej w obrębie Biała Góra, gmina Sztum, oznaczonej
działką nr 271/1 o pow. 1,9420 ha, z przeznaczeniem na realizację inwestycji
„Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze”
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr XIV/11.

c) w sprawie zawarcia umowy na czas nieokreślony budynku
garażowego przy ul. Reja 12, będącego w zarządzie Likwidatora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w
Likwidacji stanowiącego własność Powiatu Sztumskiego na rzecz
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „ Dar Serca” w
Sztumie
Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska przedstawiła i omówiła
projekt powyższej uchwały. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowano na
posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Powiatu.
W dyskusji udział wzięli: radna Elżbieta Domańska , Starosta Wojciech
Cymerys, Prezes Stowarzyszenia „Dar Serce” w Sztumie Krystyna Szafrańska.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XIV/87/2011 w sprawie zawarcia umowy na czas nieokreślony
budynku garażowego przy ul. Reja 12, będącego w zarządzie Likwidatora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sztumie w Likwidacji
stanowiącego własność Powiatu Sztumskiego na rzecz Stowarzyszenia Pomocy
Osobom Przewlekle Chorym „ Dar Serca” w Sztumie.
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Uchwała stanowi załącznik nr 10 do Protokołu nr XIV/11.

d) w sprawie zbycia w formie przetargu nieograniczonego
własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Władysława Jagieły 5/C/15 w Dzierzgoniu,
stanowiącego własność Powiatu Sztumskiego
Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska przedstawiła i omówiła
projekt powyższej uchwały. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany
na posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Powiatu.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 15 głosami „za” i przy
jednym „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XIV/88/2011 w sprawie
zbycia w formie przetargu nieograniczonego własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego nr 15 w budynku wielorodzinnym przy ul. Władysława Jagieły
5/C/15 w Dzierzgoniu, stanowiącego własność Powiatu Sztumskiego
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do Protokołu nr XIV/11.

e) w sprawie zbycia w formie przetargu nieograniczonego
nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 451 o pow. 0,3180
ha, położonej w obrębie I miasta Dzierzgoń, stanowiącej własność
Powiatu Sztumskiego
Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska przedstawiła i omówiła
projekt powyższej uchwały. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowano na
posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Powiatu.
W dyskusji udział wzięli: radna Elżbieta Domańska, Starosta Wojciech
Cymerys, radny Piotr Stec, radny Zbigniew Zwolenkiewicz, Przewodnicząca
Rady Jolanta Szewczun.
Radni więcej uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 12 głosami „za”, 3
„wstrzymującymi się” i 1 głosie „przeciw” podjęła uchwałę nr XIV/89/2011 w
sprawie zbycia w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości
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zabudowanej, oznaczonej działką nr 451 o pow. 0,3180 ha, położonej w obrębie
I miasta Dzierzgoń, stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do Protokołu nr XIV/11.

f) 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 Komisji ds.
Budżetowych, na której zaopiniowano go pozytywnie.
Radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 15 głosami „za”- 1 0soba
(radny Zwolenkiewicz) opuścił salę obrad) podjęła uchwałę nr XIV/90/2011 w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na
lata 2011-2021
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do Protokołu nr XIV/11.

g) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały. Dodała, że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia Komisji ds.
Budżetowych, na której zaopiniowano go pozytywnie.
W dyskusji udział wzięli: radny Piotr Stec, radna Elżbieta Domańska, Skarbnik
Lucyna Bednarska, Starosta Wojciech Cymerys.
Radni dalszych uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XIV/91/2011 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do Protokołu nr XIV/11.
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h) w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Sztumskiego o
dofinansowanie Kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Sztumie z/s w Dzierzgoniu – Stanowisko Zamiejscowe w Sztumie –
Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy
Dyrektor PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu Zofia Zienkiewicz-Zima
przedstawiła i omówiła projekt powyższej uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie (na salę
obrad powrócił radny Zwolenkiewicz) podjęła uchwałę nr XIV/92/2011 w
sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Sztumskiego o dofinansowanie
Kosztów utworzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z/s w
Dzierzgoniu – Stanowisko Zamiejscowe w Sztumie- Centrum Aktywizacji
zawodowej ze środków Funduszu Pracy.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do Protokołu nr XIV/11.

Ad.11 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011roku
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła sprawozdanie z
wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.
Sprawozdanie omawiane było na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady
Powiatu.
Radni uwag nie wnieśli
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do Protokołu nr XIV/11.

Ad.12 Wniosek Rady Powiatu w sprawie rozszerzenia obszaru objętego
małym ruchem granicznym pomiędzy Polską a Obwodem Federacji
Rosyjskiej o Powiat Sztumski.
Wicestarosta Antoni Downarowicz
poinformował, że wniosek o
rozszerzenie obszaru objętego małym ruchem granicznym pomiędzy Polską a
Obwodem Federacji Rosyjskiej o Powiat Sztumski pozwoli na włączenie Powiatu
do programu zniesienia wiz pomiędzy Obwodem Kaliningradzkim a naszym
Powiatem.
Radni uwag nie wnieśli.
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Radni jednogłośnie poparli treść wniosku w sprawie rozszerzenia obszaru objętego
małym ruchem granicznym pomiędzy Polską a Obwodem Federacji Rosyjskiej o
Powiat Sztumski.
Wniosek stanowi załącznik nr 17 do Protokołu nr XIV/11.

Ad.13 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W sprawie zapytania radnego Steca dotyczącego projektu pn. Narodowy
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, odpowiedzi udzielił Wicestarosta Antoni
Downarowicz. Wyjaśnił, że do programu przystąpiły 3 gminy tj.: Gmina Stary
Dzierzgoń, Gmina Mikołajki Pomorskie i Gmina Sztum. Drogi, które
przeznaczone zostały do remontu to: drogi powiatowe: ul Morawskiego i ul.
Koniecpolskiego w Sztumie oraz ul Polna od przejazdu kolejowego do granicy
miasta. Następne drogi to: na odcinku Balewo – Matule – Linki i droga MiastoFolwark odcinek DW 515 (Kielmy) do pierwszego obiektu mostowego. Wartość
robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim to kwota rzędu 2.334.110,00
złotych. Kwota dofinansowania z budżetu państwa stanowi kwotę w wysokości
700.333,00 złotych, kwota dofinansowania przez gminy wynosi 816.938,50
złotych. Powiat dokłada kwotę w wysokości 816.938,50 złotych. Jeśli chodzi o
kontynuację remontu drogi od ul. Żeromskiego w Sztumie w kierunku Białej Góry,
to Wicestarosta będzie interweniował w tej sprawie w Zarządzie Dróg
Wojewódzkich.
Odpowiedzi w sprawie dotyczącej zabezpieczenia dróg powiatowych przed
ewentualnym uszkodzeniem ich podczas prac wydobywczych kopalin użytecznych
udzieliła Naczelnik Wydziału OŚ Adrianna Dobrzyńska. Poinformowała, że z
firmą zajmującą się tymi robotami podpisano umowę, w której określono warunki
użytkowania dróg.
Co do inwestycji w szpitalu sztumskim, Starosta Wojciech Cymerys
poinformował, że dla Szpitala Polskiego Sztum wydano decyzję na rozbudowę
oddziału laryngologicznego i izby przyjęć.
W sprawie projektów realizowanych przez Powiat informacji udzielił
Wicestarosta Antoni Dowanowrowicz. Powiat realizuje następujące projekty:
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”, „Termomodernizacja
obiektów dydaktycznych” (SOSW Uśnice) oraz „Przydomowe Oczyszczalnie
Ścieków”.
Na zapytanie radnej Szmiłyk, które dotyczyło wydania zaleceń
pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli W PUP w Dzierzgoniu Skarbnik
Lucyna Bednarska potwierdziła, że sporządzono protokół z kontroli. Jednakże
zaleceń pokontrolnych jeszcze nie wydano.
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Starosta Wojciech Cymerys wyjaśnił radnemu Smolińskiemu, że zadanie
dotyczące zamontowania punktów świetlnych przy drodze powiatowej
prowadzącej do dworca kolejowego w Sztumskiej Wsi nie jest w gestii Powiatu.
To samo dotyczy oświetlenia przy drodze prowadzącej od Osiedla Jana Pawła II w
Dzierzgoniu do miejscowości Trankwice. Natomiast remonty na drodze NowiecBągart oraz na ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu, o których wspomniał radny
Thiede zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. Starosta dodał, iż
zdaje sobie sprawę z potrzeby wycięcia niektórych drzew przy tych drogach,
dlatego też sprawą tą zajmą się pracownicy odpowiednich Wydziałów Starostwa.
Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Sebastian Szota
udzielił odpowiedzi na zapytanie w sprawie realizacji projektu pn. „Pętla
Żuławska” . Inspektor poinformował, że wrześniowe spotkanie partnerów
projektu dotyczyło wyłonienia inżyniera projektu, którego wyznaczenie zakładano
już na etapie aplikacyjnym. Zakładane zadania inżyniera projektu to:
kontrolowanie dokumentacji przetargowej, sprawowanie nadzoru nad właściwą
promocją projektu, opiniowanie dokumentacji technicznej i wprowadzanych zmian
przez poszczególnych partnerów. Zdaniem Inspektora wskazanie inżyniera na
etapie zaawansowanej inwestycji nastąpiło zbyt późno, jednak dobrze, ze w ogóle
go wskazano.
Około 15 października br. Powiat dokona odbioru robót
wykonanych w okresie od sierpnia do września br. Dokumentację techniczną
przekazano już inżynierowi projektu. Do chwili obecnej uwag do niej nie
wniesiono.
Odnośnie wydobywającego się fetoru z Gorzelni w Gościszewie odpowiedzi
udzieliła Naczelnik Wydziału OŚ Adrianna Dobrzyńska. Pani Dobrzyńska
poinformowała, iż z korespondencji z Wojewódzkim jak i Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska wynika, ze właściciel Gorzelni zobowiązał się
do likwidacji tego problemu do końca października br.
Starosta poinformował, że zmiany Naczelnika Wydziału KT dokonano z
powodu pisemnej rezygnacji z tej funkcji przez pana Mirosława Sokalskiego.
Na zapytanie Przewodniczącej Jolanty Szewczun dotyczące przebudowy
linii kolejowej w Województwie Pomorskim odpowiedzi udzielił Wicestarosta
Antoni Downarowicz. Wicestarosta poinformował, że na trasie Malbork – Iława
planuje się wykonać następujące przebudowy i budowy: 51 km linii kolejowych,
110 km wymiany torów, 120 km wymiany sieci trakcyjnej, budowę dwóch
mostów, budowę 11 wiaduktów, budowę dwóch przejść pod torami dla pieszych, 7
km ekranów dźwiękochłonnych, 34 urządzenia do odpłaszania zwierząt, 10 przejść
pod torami dla zwierząt. Zakładana wartość inwestycji stanowi kwotę 869 mln
złotych. Termin zakończenia realizacji całości prac przewiduje do końca listopada
2013 roku.
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Ad.14 Wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz poinformował, że w ramach programu
„Euroszkolenia” w Gminie Stary Dzierzgoń wydano książkę :Skarby Starego
Dzierzgonia”. Radny był pełen uznania dla autorów tej książki. Złożył wniosek o
uhonorowanie autora książki orderem „Za zasługi dla Powiatu Sztumskiego”.
Ad.15 Sprawy różne
Radny Zygmunt Smoliński zaprosił radnych do uczestnictwa w
powiatowych zawodach organizowanych przez Komendę Państwowej Powiatowej
Straży Pożarnej. Zawody odbędą się 1.10.2011 roku.
Starosta Wojciech Cymerys poddał radnym pod rozważenie przesyłanie im
materiałów na posiedzenia Komisji i sesję Rady drogą elektroniczną.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że obrady następnej sesji odbędą się
26 października 2011 roku.
Ad.9 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta
Szewczun zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Zamykam obrady XIV sesji
Rady Powiatu Sztumskiego”.
Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1840.
Przebieg sesji zarejestrowano na nośniku elektronicznym.

Protokołowała:
Inspektor Biura rady
Elżbieta Kufeldt

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