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

3. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
Na prośbę Starosty Wojciecha Cymerysa, Przewodnicząca Rady Jolanta
Szewczun zaproponowała wniesienie do porządku obrad następującej zmiany, a
mianowicie: wprowadzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr
XI/62/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku w sprawie określenia zadań i zmiany w
podziale wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na poszczególne zdania w 2011 roku.
Wniesiony projekt uchwał Przewodnicząca zaproponowała umieścić w
pkt. 10 jako p.pkt. „c”. Pozostałe punkty następują jak w kolejności.
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 XIV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z działalności PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu za 2010 rok i I półrocze
2011 roku referuje Dyrektor PUP Zofia Zienkiewicz-Zima.
8. Przyjęcie informacji o systemie realizacji zadań oświatowych Powiatu Sztumskiego w
roku szkolnym 2010/2011 – referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
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9. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia – referuje Przewodnicząca
Powiatowej Rady Zatrudnienia Jolanta Szewczun.
10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu systemowego pn.
„Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku
pracy” – referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
b) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego – referuje Sekretarz Maria Król.
c) zmieniająca uchwałę nr XI/62/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku w sprawie określenia zadań i
zmiany w podziale wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na poszczególne zdania w 2011 roku.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do Protokołu nr XV/11.

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

Ad.6 Interpelacje i zapytania.
Radny Mariusz Żółtowski nawiązał do informacji przedstawionej przez
Starostę z działalności międzysesyjnej Zarządu. Radnego interesowały 3
wydane decyzje zezwalające na wycinkę drzew. Zapytał, jakich drzew dotyczy
ta wycinka. Radny zwrócił także uwagę na wycinane drzewa na terenie szpitala
sztumskiego. Zdaniem radnego wycięto drzewo podlegające ochronie. W
związku z tym zapytał, kto nadzoruje wycinkę. Radny poprosił o przedstawienie
wniosków wypracowanych przez Komisję powołaną przez Zarząd ds.
Zagospodarowania Terenu Wokół Szpitala Polskiego w Sztumie z
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zakończonych przez nią prac. Radny odniósł się do przekazanych radnym na
sesji oświadczeń o przesyłaniu radnym zawiadomień i materiałów na sesję
oraz Komisje Rady Powiatu drogą elektroniczną. Zapytał, czy przesyłanie drogą
elektroniczną dotyczy wszystkich materiałów, w tym także sprawozdania
Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu. Radnego interesowała również
wysokość poniesionych kosztów na opracowanie świadectwa energetycznego
wykonanego dla budynku Starostwa Powiatowego. Radny nawiązał do
interpelacji z poprzedniej sesji, a mianowicie do tematu ul. Kochanowskiego w
Sztumie. Zapytał kto prawnie i formalnie odpowiada w przypadku zalania tej
ulicy opadami atmosferycznymi?
Radny Piotr Stec przypomniał, że mija trzeci miesiąc jak zgłosił problem
uszkodzeń występujących na drodze Sztum-Postolin. Zwrócił uwagę na fakt, iż
zbliża się okres zimowy, który spowoduje, że niewielkie jeszcze uszkodzenia
mogą ulec znacznemu powiększeniu. Poprosił aby dokonać ich usunięcia dopóki
sprzyja temu pogoda. Radny nawiązał do interpelacji zgłoszonej na poprzedniej
sesji. Chodziło o utworzenie lodowiska na boisku „Orlik” w Sztumie.
Poinformował, że na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki jest
szczegółowa informacja dotycząca planowania i pozyskania środków na to
zadanie. Zasugerował, wykonanie tego zadania w partnerstwie z Gminą Sztum.
Dodał, że trwa termin składania wniosków na dodatkowe zajęcia sportowe dla
młodzieży, które współfinansowane są przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Rozpoczęła się także II runda programów kulturalnych, min. Program Rozwoju
Bibliotek współfinansowany przez Ministerstwo Kultury. Zapytał, czy
zainteresowano się w Starostwie tymi programami.
Radny Stec nawiązał do prac budowlanych na Placu Wolności w Sztumie.
Prace te utrudniają swobodne przemieszczenie się mieszkańców oraz
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą a także uniemożliwiają
dostawę towarów do sklepów. Przedsiębiorcy skarżą się na ponoszenie dużych
strat finansowych z tego powodu. Radny poprosił Starostę o udział w
ewentualnych mediacjach dotyczących usprawnienia prac w tym miejscu.
Radny poprosił Starostę
o przedstawienie ofert inwestycyjnych
związanych z programem „Obszar Dolnej Wisły”. Zapytał także o tematykę
obrad konwentu Starostów. Radnego interesowało również do kogo kierowane
są szkolenia organizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery.
Radny poruszył temat tworzonych na terenie naszego kraju spółdzielni
socjalnych, które działają na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem na rynku
pracy. Zważywszy na fakt, iż powoli kończy się okres inwestycyjny
samorządów z tzw. środków pozabudżetowych należy liczyć się ze wzrostem
bezrobocia. Ideą spółdzielni byłoby świadczenie usług na rynku pracy. Radny
zasugerował zainteresowanie się władz tym tematem.
Ponadto radny Stec poprosił o informację na temat przygotowania
Powiatu do zimowego utrzymania dróg.
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Radną Elżbietę Domańską interesowała sprawa przyznania dotacji z
Funduszu Ochrony Środowiska. Zapytała o cele na jakie przyznano dotacje
podmiotom wyszczególnionym w informacji z działalności międzysesyjnej
Zarządu. Radna poprosiła Starostę o podanie ostatecznych kosztów finansowych
zakończonej inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektów dydaktycznych”.
Ponadto radna zapytała, o stanowisko Gminy Dzierzgoń w zakresie trzech
wariantów przedstawionych przez Zarząd Powiatu w sprawie przekazania
budynku po byłym Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu.
Radna Beata Śrutkowska nawiązała do drogi na odcinku BukowoSzropy. Poinformowała, że stan techniczny tej drogi może przyczynić się do
poważnych wypadków drogowych. Zapytała czy poczyniono już prace lub
podjęto decyzje co do naprawy w/w drogi.
Radny Ryszard Mojecki zwrócił uwagę na kilka załamań pobocza przy
drodze Kalwa – Sztum. Radny zapytał o drzewa wycięte przy ul. Żeromskiego
w Sztumie, a także o drzewa wycięte na terenie szpitala sztumskiego. Zapytał,
czy znalazło się drewno po wycince z ulicy Żeromskiego i kto zadysponował
drewnem wyciętymi z terenu szpitala.
Więcej interpelacji i zapytań nie wniesiono.
Ad.7 Sprawozdanie z działalności PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu za 2010
rok i I półrocze 2011 roku
Dyrektor PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu Zofia Zienkiewicz-Zima
przedstawiła oraz omówiła sprawozdanie z powyższej działalności. Odniosła się
również do zapytania radnego Steca w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej na
terenie powiatu sztumskiego. Poinformowała, że spółdzielnie socjalne na terenie
powiatu sztumskiego tworzone będą na bazie Powiślańskiej Lokalnej Grupy
Działania.
Wypowiedź pani Dyrektor uzupełniła Przewodnicząca Rady Jolanta
Szewczun. Poinformowała radnych, że na terenie powiatu sztumskiego odbyło się
już kilka spotkań dotyczących tej kwestii. W spotkaniach uczestniczyły
organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu oraz Powiatowy Urząd
Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu. Największym problemem w zakresie
utworzenia spółdzielni socjalnej jest pozyskanie Lidera, który poprowadziłby tę
działalność. Zainteresowanie powyższą działalnością jest jednak spore.
W dyskusji głos zabrali radni: Piotr Stec, Zbigniew Zwolenkiewicz, Starosta
Wojciech Cymerys.
Więcej uwag radni nie wnieśli.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr XV/11.
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Ad.8 Informacja o systemie realizacji zadań oświatowych Powiatu
Sztumskiego w roku szkolnym 2010/2011
Informację na powyższy temat przedstawiła Naczelnik Wydziału EK
Aneta Kwiatkowska.
Informacja ta była tematem na posiedzeniu Komisji Edukacji Rady
Powiatu.
W dyskusji udział wzięli radni: Piotr Stec, Ryszard Mazerski, Mariusz
Żółtowski Józef Kania, Zbigniew Zwolenkiewicz, Starosta Wojciech Cymerys.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do Protokołu nr XV/11.

Ad.9 Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Zatrudnienia
Sprawozdanie z powyższej działalności przedstawiła Przewodnicząca
Powiatowej rady Zatrudnienia Jolanta Szewczun. Dodała, że sprawozdanie było
tematem na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych.
Radni uwag nie wnieśli.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do Protokołu nr XV/11.

Przerwa od 1645 do 1700
Ad.10 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji projektu
systemowego pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo
zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”
Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska przedstawiła i omówiła
projekt powyższej uchwały. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowano na
posiedzeniu Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji Rady Powiatu.
Radny Ryszard Mazerski złożył wniosek o ufundowanie nagrody dla
ucznia ZS w Dzierzgoniu Michała Czwerenko za wysokie osiągnięcia w sporcie.
Radni przychylili się do wniosku.
Radni więcej uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
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W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XV/93/2011 w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie
realizacji projektu systemowego pn. „Pomorskie – dobry kurs na edukację.
Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr XV/11.

b) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego.
Sekretarz Maria Król przedstawiła i omówiła projekt powyższej uchwały.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowano na posiedzeniu Komisji Społecznej
Rady Powiatu.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XV/94/2011 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sztumskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr XV/11.

c) zmieniająca uchwałę nr XI/62/2011 z dnia 5 lipca 2011 roku w
sprawie określenia zadań i zmiany w podziale wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
poszczególne zdania w 2011 roku.
Kierownik PCPR przedstawiła i omówiła projekt powyższej uchwały.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowano na posiedzeniu Komisji ds. Budżetu
Rady Powiatu.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XV/95/2011 zmieniająca uchwałę nr XI/62/2011 z dnia 5 lipca 2011
roku w sprawie określenia zadań i zmiany w podziale wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
poszczególne zdania w 2011 roku.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do Protokołu nr XV/11.
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Ad.11 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wicestarosta Antoni Downarowicz udzielił odpowiedzi w sprawie zapytania
radnego Żółtowskiego dotyczącego 3 decyzji zezwalających na wycinkę drzew.
Wyjaśnił, że decyzje wydał Starosta dla gmin. Zezwolenie dotyczyło wycięcia
drzew na ich nieruchomościach. Jeśli zaś chodzi o wycinkę drzew na terenie
szpitala, to wydana została przez Burmistrza Gminy Sztum. Decyzję wydano 27
kwietnia br. zezwalającą na wycinkę drzew oraz zobowiązującą Szpitale Polskie
do nasadzenia 300 sztuk krzewów kwitnących. Spółka Szpitale Polskie dokonała
wycinki na własny koszt i zadysponowała drewnem. Sprawdzenie, czy wycinka
drzew została dokonana zgodnie z wydaną decyzją należy do kompetencji
właściwych służb Gminy Sztum, a nie do służb Powiatu.
Sekretarz Maria Król uzupełniła wypowiedź Wicestarosty. Poinformowała,
iż decyzja na wycinkę drzew na terenie szpitala związana jest z wydaniem zaleceń
pokontrolnych i decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Sztumie, w której wskazano drzewa do wycinki uniemożliwiające dostęp do drogi
przeciwpożarowej. Termin wykonanie decyzji nakazującej określono do 31
grudnia 2011 roku.
Starosta Wojciech Cymerys udzielił odpowiedzi w sprawie wniosków o
przesyłaniu radnym zawiadomień i materiałów na sesję oraz Komisje Rady
Powiatu drogą elektroniczną. Poinformował, iż drogą tą będą przesyłane wszystkie
materiały włącznie z informacją z działalności międzysesyjnej Zarządu w terminie,
określonym w Statucie Powiatu Sztumskiego.
Naczelnik Wydziału AB Wojciech Babalski udzielił odpowiedzi w sprawie
wniosków wypracowanych przez Komisję ds. Zagospodarowania Terenu Wokół
Szpitala Polskiego w Sztumie. Poinformował, że szczegółowa dokumentacja z
pracy Komisji znajduje się w Biurze Rady. Naczelnik wymienił kilka wniosków
wypracowanych przez wymienioną Komisję dotyczących ustalenie jasnych zasad
dla użytkowników terenu szpitala: np. odpowiedni podział kosztów napraw i
utrzymania porządku na terenach wspólnych, wspólne ponoszenie kosztów
utrzymania struktury podziemnej oraz kosztów oświetlenia zewnętrznego. Wskazał
na pomysł zainstalowania całodobowego monitoringu na terenie szpitala, a także
na wykonanie dwóch dodatkowych wjazdów(jeden od strony stadionu, a drugi na
wysokości kina przy ul. Reja) oraz wybudowanie dwóch parkingów: jednego od
strony stadionu, a drugiego przy budynku rehabilitacji. Poza tym mieszkańcy
„Wspólnoty” przy ul. Reja 10 powinni mieć wyznaczony osobny parking.
Naczelnik wyjaśnił także sprawę opracowania świadectwa energetycznego
dla budynku Starostwa Powiatowego. Poinformował, że w ramach współpracy z
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Powiślańską Regionalną Agencją Zarządzania Energią w Kwidzynie, świadectwo
to zostanie wykonane bez ponoszenia kosztów przez Powiat.
W sprawie zapytania dotyczącego ul. Kochanowskiego w Sztumie
odpowiedzi udzielił Starosta Wojciech Cymerys. Poinformował, że w lipcu br.
zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z prośbą o interwencję w sprawie
zmiany stosunków wodnych na działce 237/10 obręb I miasto Sztum. Starosta
wyjaśnił, że na działkach nr 237/10 i nr 279/1 znajduje się rów melioracyjny
odprowadzający wody opadowe z drogi powiatowej i terenów rolniczych w
miejscowości Kępina do jeziora Barlewickiego. W rowie melioracyjnym pomiędzy
wskazanymi działkami znajduje się przepust. Pan Antoni Fila w dniu 24 czerwca
2011 r. poinformował pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w
Starostwie o fakcie wyjęcia rury stanowiącej przepust w rowie melioracji wodnej
szczegółowej oraz wzniesienia budowli ziemnej w postaci wału na działce nr
237/10. Usunięcie rury stanowiącej przepust w rowie i usypanie wału
uniemożliwiło odpływ wód opadowych ze zlewni. Taki stan rzeczy szkodliwie
wpływa na grunty sąsiednie poprzez cofanie się wody i jej rozlewanie na drodze
powiatowej. Zgodnie z zapisem art.29 ust. 1 ustawy Prawo wodne, właściciel
gruntu nie może zmienić stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu
znajdującej się na jego gruncie wody opadowej. Stosownie do postanowień art. 29
ust.3 w/w ustawy, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu
wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, burmistrz może w
drodze decyzji nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego.
Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21.09.2011 roku właścicielowi
gruntu panu Tomaszowi Leszczyńskiemu zamieszkałemu w Sztumie wydano
nakaz przywrócenia stanu wody na gruncie poprzez usunięcie usypanego wału z
ziemi na działce nr 237/10 w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej decyzji. Od
wydanej decyzji właściciel gruntu nie wniósł odwołania. A zatem Burmistrz może
wyegzekwować wykonanie decyzji.
Odpowiedzi na zapytanie radnego Steca w sprawie dotyczącej
zabezpieczenia uszkodzeń lub ich usunięcia na drodze Postolin – Sztum udzielił
Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich. Poinformował, iż wykonawca tej drogi
zobowiązał się do zabezpieczenia wszystkich ubytków do końca października br.,
a do końca maja 2012 roku całkowitej naprawy uszkodzeń.
Gdy chodzi o sprawę utworzenia lodowiska na boisku „Orlik” w Sztumie,
Starosta Wojciech Cymerys poinformował, że jego stanowisko i Dyrektora ZS w
Sztumie w tej sprawie są podobne. Otóż nie ma nikogo, kto zechciałby wziąć na
siebie odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia ciała na lodowisku. Starosta
poprosił Skarbnik Lucynę Bednarską o przedstawienie możliwości finansowych
Powiatu na realizację inwestycji w 2012 roku.
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Skarbnik Lucyna Bednarska wyjaśniła, że każdy projekt inwestycyjny
wymaga wkładu własnego. W chwili obecnej nie stać Powiatu na realizację
dodatkowych inwestycji. Po opracowaniu projektu budżetu Powiatu na 2012 rok
radni będą mogli wnosić swoje uwagi.
Radny Stec zaznaczył, że jeżeli projekt jest dofinansowywany z funduszu
rządowego, to po środki takie należy „sięgnąć”.
Starosta dodał, że możliwości finansowe w zakresie inwestycji są coraz
mniejsze i należy zdawać sobie z tego sprawę.
Odnośnie składania wniosków na dodatkowe zajęcia sportowe dla młodzieży
współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także na II rundę
programów kulturalnych, min. Program Rozwoju Bibliotek współfinansowany
przez Ministerstwo Kultury, Inspektor ds. pozyskiwania środków
pozabudżetowych Sebastian Szota poinformował, że zapozna się z w/w
programami.
W sprawie usprawnienia prac na Placu Wolności Starosta Wojciech
Cymerys obiecał się zainteresować. Co do ofert inwestycyjnych związanych z
programem „Obszar Dolnej Wisły” Starosta poinformował, że Instytut Badań
Gospodarką Rynkową zajmie się opracowaniem ofert inwestycyjnych z osobna dla
każdego Powiatu (kwidzyńskiego, malborskiego, tczewskiego, starogardzkiego i
sztumskiego). O postępach w tej dziedzinie Starosta obiecał informować radnych
na bieżąco. Natomiast konwenty starostów nadal się odbywają. Tematem
ostatniego konwentu była sprawa wspierania rodzin zastępczych, a także
inwestycje związane z wydobyciem gazu łupkowego.
Temat Młodzieżowego centrum Kariery przedstawiła Sekretarz Maria Król.
Przekazała, że MCK rozpoczęło swoją działalność w sierpniu br. w dwóch
zaadaptowanych pomieszczeniach po SP ZOZ w Sztumie. Dodała, że MCK dwóch
współpracuje głównie z Powiatowym Urzędem Pracy, z Ośrodkami Pomocy
Społecznej i innymi podmiotami w zakresie min.: poradnictwa, zawodowego
aktywnego poszukiwania pracy, itd. Generalnie rzecz ujmując MCK ma na celu
podejmowanie działań zmniejszających stopień bezrobocia wśród młodzieży
Powiatu Sztumskiego.
Wypowiedź pani Król uzupełniła Dyrektor PUP Zofia Zienkiewicz-Zima.
Poinformowała, że działania MCK skierowane są głównie do młodzieży szkolnej.
Pierwszymi uczestnikami były osoby bezrobotne, dla których opracowano
indywidualny plan działania.
W sprawie przygotowania do zimowego utrzymania dróg w sezonie
2011/2012 informacji udzielił Starosta Wojciech Cymerys. Poinformował, że
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program zimowego utrzymania dróg podzielono na 20 zadań, z czego na 1 podmiot
realizujący przypadnie ich 5. Zakres rzeczowy robót każdego z zadań obejmie:
odśnieżanie dróg powiatowych oraz zatok autobusowych przy użyciu opłużnych
pojazdów samochodowych, likwidację śliskości na drogach powiatowych na
szerokości 4,5 m oraz zatokach autobusowych, mechaniczne usuwanie zatorów
śnieżnych przy użyciu pługa wirnikowego lub innego sprzętu technicznego,
likwidacji śliskości dróg powiatowych oraz ciągach pieszych. Ponadto opracowany
będzie system zarządzania akcją zimowego utrzymania dróg powiatowych.
Wicestarosta Antoni Downarowicz dodał, że przedstawione przez Starostę
ustalenia będą obowiązywały od stycznia 2012 roku. Jeśli zaś chodzi o drogę
Bukowo – Szropy, to została oznakowana znakami ostrzegawczymi i znakami
ograniczenia prędkości. Nad naprawą tej drogi trzeba będzie „pochylić” się w roku
2012. Wicestarosta obiecał zainteresować się sprawą drogi Kalwa-Sztum.
Odnośnie dofinansowania dla Komendzny Powiatowej Straży Pożarnej w
Sztumie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starosta wyjaśnił,
że udzielono go na: zakup środków do ograniczenia i usuwania zanieczyszczeń
chemicznych z gruntów i wód śródlądowych. Ponadto dofinansowanie otrzymało
Sołectwo Wilczewo – na zakup drzew i krzewów w celu zagospodarowania terenu
wokół nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej oraz Przedsiębiorstwu
Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie na zakup worków do selektywnej zbiórki
odpadów i inne działania związane z segregacją śmieci.
Skarbnik Lucyna Bednarska udzieliła odpowiedzi w sprawie ostatecznych
kosztów poniesionych na inwestycję pn. „Termomodernizacja obiektów
dydaktycznych”. Powiedziała, że całkowity koszt powyższej inwestycji stanowi
kwotę rzędu 3.117.680 zł. z czego dofinansowanie dla Powiatu, stanowi kwotę
1.312.075 zł., a koszty Powiatu, to kwota 1.255.831. Pozostałe koszty występują
po stronie Partnera tj. Gminy Sztum pomniejszone o zwrócony WAT.
Starosta Wojciech Cymerys odniósł się do, że przedstawionych przez Powiat
wariantów dotyczących budynku po byłym Domu dziecka w Dzierzgoniu, a
przedstawionych Gminie Dzierzgoń. Gmina Dzierzgoń udzieliła ustnej
odpowiedzi, a mianowicie, ze nie jest budynkiem zainteresowana. Wobec
powyższego nieruchomość tę przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu
nieograniczonego. Poinformował też o tym, że drewno z ulicy Żeromskiego
zostało dostarczone do szkół podległych Powiatowi.
Ad.14 Wnioski i oświadczenia radnych.
Wniosków i oświadczeń nie wniesiono.
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Ad.15 Sprawy różne
Radny Mariusz Żółtowski poprosił o udzielenie głosu obecnemu na sesji
panu Antoniemu Fili.
Pan Antoni Fila odniósł się do faktu wyjęcia przez niego rury stanowiącej
przepust w rowie melioracji wodnej szczegółowej oraz wzniesienia budowli
ziemnej w postaci wału na działce nr 237/10. Zdaniem pana Fili stan
odprowadzenia wód z ul. Kochanowskiego nie jest uregulowany prawnie, a
problem stanu wody zaczął się od 2003 roku. Powołał się na ustawę Prawo wodne,
na podstawie której (według niego) działania jego są prawidłowe. Następnie
przedstawił historię sporu jaki istnieje od tamtej pory z władzami samorządowymi.
Do wypowiedzi pana Fili ustosunkował się Starosta Wojciech Cymerys.
Przedstawił mapę zasadniczą, na której oznaczono rów jako melioracji
szczegółowej.
Wobec powstałego na tym tle sporu Przewodnicząca zakończyła dyskusję na
powyższy temat.
Następnie poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy otrzymał z
Europejskiego Funduszu Społecznego środki na 30 staży. Staże te trafią do
samorządów. Złożyła wniosek, aby 15 staży skierować na obszary wiejskie, a
konkretnie do wiejskich przedszkoli.
Rada wniosek poparła.
Radna Bogumiła Steinborn poprosiła Starostę, aby na spotkaniach z
Wójtami i Burmistrzami Gmin, zwrócić szczególną uwagę na ich zaangażowanie
w działalność oświatową, a szczególnie na tematykę podnoszenia wyników
nauczania. Nawiązała do przygotowanego przedwakacyjnego spotkania
zorganizowanego przez Wydział EK Starostwa Powiatowego w powyższej
tematyce. Pomimo deklaracji uczestnictwa w w/w spotkaniu złożonych przez
nauczycieli, mało który wziął w nim udział.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że obrady następnej sesji odbędą się
29 listopada 2011 roku.
Ad.9 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta
Szewczun zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Zamykam obrady XV sesji
Rady Powiatu Sztumskiego”.
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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

Zapoznałam/em się z treścią Protokołu nr XV/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 - …………………………....
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Zwolenkiewicz Zbigniew - ……………………
Żółtowski Mariusz - …………………………...
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