Protokół nr XVI/2011
sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 listopada 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 listopada 2011 roku w sesji Rady Powiatu
Sztumskiego wzięło udział 17 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do Protokołu nr XVI/11.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu nr XVI/11.

3. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun zaproponowała wniesienie do
porządku obrad następującej zmiany, a mianowicie: wprowadzenie projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sztumskiego.
Wniesiony projekt uchwał Przewodnicząca zaproponowała umieścić w
pkt. 9 jako p.pkt. „d”. 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 XV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja dotycząca przygotowania do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2011/2012referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych z zakresu gospodarki wodnej, ochrony
środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego za 2010 i 2011 rok –
referuje Naczelnik Wydziału OŚ Adrianna Dobrzyńska.
9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
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a) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu sztumskiego – referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
b) w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2012 Powiatu
Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie –
referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
c) w sprawie zmiany budżetu powiatu ma 2011 rok – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
d) w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sztumskiego.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do Protokołu nr XVI/11.

Przed przystąpieniem do porządku obrad Przewodnicząca Rady oddała głos
obecnym na sesji przedstawicielom Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
Poinformowała, że Dyrektor CEN Renata Ropela i Konsultant Nauczycieli
Magdalena Urbaś dokonają krótkiej prezentacji na temat Edukacyjnej Wartości
Dodanej.
Dyrektor CEN w Gdańsku Renata Ropela podziękowała Staroście Powiatu
Sztumskiemu za okazane wsparcie dla Centrum Edukacji Nauczycieli w realizacji
zadań edukacyjnych Pomorskiego Kuratora Oświaty, a dokładniej, za wsparcie w
realizacji dwóch grantów na terenie Powiatu Sztumskiego. Chodziło o granty pn
„Budowa wysokiej jakości pracy szkoły” oraz „Doskonalenie kompetencji
pedagogicznych i metodycznych młodego nauczyciela”. Następnie oddała głos
Konsultantowi Nauczycieli CEN Magdalenie Urbaś.
Konsultant Magdalena Urbaś wyjaśniła, że termin Edukacyjna Wartość
Dodana oznacza metody statystyczne pozwalające na podstawie tzw. zasobów na
wejściu (np. uzyskany przez ucznia wynik na egzaminie poprzedniego etapu
kształcenia) oraz wyjściu (np. wynik na egzaminie końcowym) oszacować
efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy
uczniów na danym etapie kształcenia. Wskaźniki EWD są jednym z zasobów
komunikowania wyników egzaminacyjnych. Następnie pani Urbaś przedstawiła
wskaźniki egzaminacyjne ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu
Sztumskiego, jak również porównała efektywność tych szkół.
W dyskusji udział wzięli: radny Ryszard Mazerski, radny Piotr Stec,
Przewodnicząca Jolanta Szewczun.
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Po prezentacji pani Urbaś, Przewodnicząca Rady przystąpiła do realizacji
porządku obrad.
Ad.4 Zatwierdzenie protokołu nr XV/2011 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
Uwag do protokołu nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie w/w protokołu.
Protokół nr XV/2011 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego radni zatwierdzili
jednogłośnie.
Ad.5 . Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym.
Przed przedstawieniem informacji z powyższej działalności Starosta
Wojciech Cymerys dokonał wręczenia nagrody absolwentowi ZS w Dzierzgoniu
Michałowi Czwerenko oraz nauczycielowi ZS Ewie Nazarewicz. Nagrodę dla
Michała Czwerenko przyznano za zdobycie złotego medalu w Mistrzostwach
Województwa Szkół Ponagimnazjalnych w rzucie oszczepem. Pani Ewie
Nazarewicz – za przygotowanie Michała Czwerenko do udziału w
mistrzostwach.
Starosta Wojciech Cymerys przedstawił informację z działalności
Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do Protokołu nr XVI/11.

Ad.6 Interpelacje i zapytania.
Radny Ryszard Mazerski nawiązał do próbnych egzaminów maturalnych
w szkołach ponagimnazajlnych podległych Powiatowi. Radnego interesowało
dlaczego w ZS im. Kasprowicza w Sztumie próbne egzaminy rozpoczęły się o
godzinie 1200, a nie jak w innych szkołach o godz. 900. Dodał, że w związku z
tym faktem uczniowie jak i rodzice wyrazili swoje niezadowolenie.
Poprosił Starostę o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.
Radnego interesowała również kontrola w ZS w Sztumie przeprowadzona
przez Komendę Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie.
Radny Kania poruszył sprawę nowo postawionego ogrodzenia wzdłuż
ulicy Kasprowicza przy Zespole Szkół w Sztumie. Zdaniem radnego ogrodzenie
to postawiono na połowie chodnika, co według radnego jest niedopuszczalne.
Radnego interesowały także nowe lampy przy alejce prowadzącej do tejże
szkoły. Zapytał, kto i za jakie środki je postawił.
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Radny Piotr Stec nawiązał do sprawy przeniesienia pozwolenia na
przebudowę części pomieszczeń budynku głównego szpitala w Sztumie na rzecz
inwestora American Hart of Poland. Radny poprosił o podanie terminu
rozpoczęcia robót inwestycyjnych. Radnego interesował także wniosek złożony
do POKL-u pn „Odnawialne źródła energii”. Poprosił o szerszą informację na
ten temat. Radny nawiązał do spotkania Starosty w Urzędzie Marszałkowskim
w sprawie projektu pn. „Szerokopasmowe pomorskie – budowa sieci
szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego”. Zapytał czy
w tym projekcie nastąpiły zmiany, jeśli tak, to czego dotyczą.
Radna Beata Śrutkowska w imieniu swoim i uczniów ZS w Sztumie
podziękowała Dyrekcji szkoły oraz Staroście Sztumskiemu za udzielenie
pomocy w zmianie plany lekcji w tej placówce. Zmiany w planie lekcji
dokonano ze względu na młodzież dojeżdżającą spoza Sztumu.
Radna zwróciła się do Starosty z prośbą o interwencję u przewoźnika
„Latocha” w sprawie uruchomienia w Sztumie punktu sprzedaży biletów
miesięcznych.
Radna Elżbieta Domańska nawiązała do sprawy Młodzieżowej Rady
Powiatu. Zapytała od kiedy Młodzieżowa Rada rozpocznie swoją działalność.
Poprosiła także o wskazanie terminu udzielenia uczniom stypendiów Starosty.
Radna Domańska poruszyła kwestię wystąpienia Prezes RTI w
Dzierzgoniu Wioletty Grzybowskiej skierowanego do Starosty Sztumskiego. W
piśmie tym pani Grzybowska złożyła Staroście i radnym podziękowanie za
współpracę za okres jej pracy w RTI. Radna zapytała Starostę z jakich
powodów podziękowania te nie zostały przekazane radnym. Poprosiła także o
informację w sprawie zabezpieczenia przed ewentualnym zniszczeniem
budynku po byłym Domu Dziecka „Młodych Orląt” oraz mieszkania w
Dzierzgoniu będącego własnością Powiatu.
Radny Waldemar Thiede powrócił ponownie do braku oświetlenia przy
ulicy prowadzącej do Domu Dla Dzieci w Dzierzgoniu i ponownie poprosił
Starostę o zainteresowanie się tą sprawą.
Radnego interesował także budynek w Jordankach. Zapytał czyją jest
własnością i jakiej jest użyteczności; mieszkalnej, czy użyteczności publicznej.
Więcej interpelacji i zapytań nie wniesiono.
Ad.7 Informacja dotycząca przygotowania do zimowego utrzymania dróg w
sezonie 2011/2012
Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich przedstawił informację na
powyższy temat. Dodał, że do końca br. na odśnieżanie dróg obowiązuje umowa
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zawarta z Firmą BAZALT. Nowe warunki zimowego utrzymania dróg
obowiązywać będą od stycznia 2012 roku.
W dyskusji głos zabrali radni: Wicestarosta Antoni Downarowicz, Starosta
Wojciech Cymerys, radny Piotr Stec, radny Waldemar Thiede, radny Zygmunt
Smoliński, Skarbnik.
Więcej uwag radni nie wnieśli.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr XVI/11.
Ad.8 Sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych z zakresu gospodarki
wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa
śródlądowego za 2010 i 2011 rok
Naczelnik Wydziału OŚ Adrianna Dobrzyńska przedstawiła i omówiła
sprawozdanie z realizacji powyższych zadań.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli pytań ani uwag.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do Protokołu nr XVI/11.

Przerwa od 1645 do 1700
Ad.19 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego
Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska przedstawiła i omówiła
projekt powyższej uchwały. Pani Kwiatkowska dodała, że na posiedzeniu
Komisji Społecznej podczas głosowania nad zaopiniowaniem projektu uchwały
radni 3 głosami „za” byli za jego pozytywnym zaopiniowaniem, przy 4 głosach
„wstrzymujących się”. Na posiedzeniu Komicji Edukacji – radni 3 głosami „za”
byli za pozytywnym zaopiniowaniem pozytywnym przy 3 głosach
„wstrzymujących się”.
W dyskusji udział wzięli: radny Zbigniew Zwolenkiewicz, Starosta Wojciech
Cymerys, Naczelnik Wydziału EK
Radni więcej uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
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W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 10 głosami „za” przy 7
głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVI/96/2011 w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu sztumskiego
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do Protokołu nr XVI/11.

b) w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2012
Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska przedstawiła i omówiła
projekt powyższej uchwały. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowano na
posiedzeniu Komisji Budżetowej oraz Komisji Edukacji Rady Powiatu.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XVI/97/2011 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu
Współpracy na rok 2012 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr XVI/11.

c) w sprawie zmiany budżetu powiatu ma 2011 rok
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt uchwały w
sprawie zmiany budżetu na 2011 rok wraz z autopoprawką. Dodała, że projekt
powyższej uchwały pozytywnie zaopiniowano na Komisji Budżetowej.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XVI/98/2011 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr XVI/11.
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d) w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych
uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Sztumskiego
Radca prawny Stanisław Ziętek przedstawił i omówił projekt powyższej
uchwały.
W dyskusji udział wzięli: radna Elżbieta Domańska, Starosta Wojciech Cymerys,
radny Zbigniew Zwolenkiewicz.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 17 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła
uchwałę nr XVI/99/2011 w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu
Sztumskiego
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do Protokołu nr XVI/11.

Ad.11 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Starosta Wojciech Cymerys udzielił odpowiedzi w sprawie zapytania
radnego Mazerskiego, a dotyczącego próbnej matury w ZS w Sztumie.
Poinformował, że do Dyrektora Zespołu Szkół skierowane zostało pismo z prośbą
o wyjaśnienie dotyczące zmiany godziny rozpoczęcia próbnej matury w tej
placówce. Odpowiedź na do chwili obecnej nie wpłynęła do Starostwa. W
związku z tym, iż na obradach obecna była Wicedyrektor ZS w Sztumie Ewa
Cebula, Starosta poprosił ją o wyjaśnienie tej sprawy.
Wicedyrektor ZS Ewa Cebula poinformowała, że zmiana godziny z 900 na
1200 nastąpiła ze względów organizacyjnych szkoły. Rozpoczęcie próbnej matury
o godzinie 900 zostało narzucone przez prywatne Wydawnictwo Pedagogiczne
OPERON. Dodała, że próbna matura nie jest obligatoryjna, a więc nie ma
obowiązku przeprowadzenia jej. Próbna matura miała na celu sprawdzenie
procedur przygotowawczych szkoły, nauczycieli, a także stopnia przygotowania do
niej uczniów z klas naturalnych. Czas trwania próbnej matury zarówno z j.
polskiego jak i z matematyki trwał 170 minut, a zatem uczniowie nie mieli
możliwości skonfrontowania zakresu egzaminów z uczniami rozpoczynającymi
próbną maturę o godzinie 900.
Argumenty przedstawione przez Wicedyrektor nie przekonały Starosty.
Starosta powiedział, że oczekuje wyjaśnienia sprawy na piśmie.
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Odpowiedzi o kontroli przeprowadzonej przez KP PSP w Sztumie w Zespole
Szkół im. Kasprowicza udzielił Wicestarosta. Wskazał, że kontrole dotyczyły lat
2007-2009 oraz kontroli przeprowadzonej w październiku br. Wicestarosta dodał,
że 25 października br. z KP PSP w Sztumie do Zespołu Szkół w Sztumie z
podaniem do wiadomości do Starosty zostało skierowane pismo, które
przypominało o wymogu zrealizowania zaleceń pokontrolnych w tej jednostce.
Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Sztumie wskazywała w tym
piśmie na decyzję wydaną przez Komendanta Powiatowego nakazującą usunięcia
nieprawidłowości wynikających z naruszenia bezpieczeństwa pożarowego.
Następnie Wicestarosta pokrótce przedstawił zalecenia wydane przez Komendanta
oraz odczytał treść odpowiedzi udzieloną przez Dyrektora ZS w Sztumie.
Informacji na temat postawionego ogrodzenia na części chodnika wzdłuż
szkoły przy ulicy Kasprowicza udzielił Naczelnik Wydziału AB Wojciech
Babalski. Pan Babalski potwierdził, że ogrodzenie postawiono na części chodnika,
ale pas drogowy wraz z chodnikiem jest w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich i do
niego należy rozwiązanie tego problemu.
W sprawie zamontowanych lamp oświetleniowych przy alejce Zespołu
Szkół w Sztumie Starosta Wojciech Cymerys poinformował, że zostały postawione
przez szkołę, a z placówki tej wpłynęło do Starostwa zgłoszenie budowlane.
Pan Babalski udzielił też odpowiedzi w sprawie przeniesienia pozwolenia na
przebudowę dla Spółki AHP. Wyjaśnił, że dotyczy ono złożonego przez Spółkę
Szpitale Polskie ubiegłorocznego wniosku na przebudowę Oddziału
Laryngologicznego na Oddział Kardiologiczny. Wniosek dotyczył przeniesienia
pozwolenia na budowę w/w oddziału ze Szpitali Polskich na spółkę AHP.
Starosta Wojciech Cymerys dodał, że roboty inwestycyjne w szpitalu
rozpoczną się w grudniu tego roku.
Naczelnik Wydziału OŚ Adrianna Dobrzyńska udzieliła informacji w
sprawie projektu „Odnawialne źródła energii”. Poinformowała, że projekt ten
powstał w Powiecie Kwidzyńskim i został rozszerzony o Powiat Sztumski i o
Powiat Malborski. Projekt dotyczy przeszkolenia 100 osób z dziedziny
odnawialnych źródeł energii. Do programu włączono szkoły, w których będą
przeprowadzane szkolenia, pogadanki z prezentacjami, konkursy z w/w tematu.
Przeprowadzony będzie tez kurs pilotażu dla dorosłych, a następnie dla młodzieży
szkół odbędą się wycieczki do atrakcyjnych miejsc związanych z pozyskiwaniem
odnawialnych źródeł energii.
Na zapytanie dotyczące Szerokopasmowego Internetu odpowiedzi udzielił
Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Sebastian Szota. Pan Szota
poinformował, że w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku w listopadzie br.
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odbyło się spotkanie dotyczące tego tematu. Projekt pn. „Szerokopasmowe
pomorskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie województwa
pomorskiego” składał się będzie z dwóch komponentów, z czego pierwszy
dotyczy budowy nowych węzłów optycznych, drugi – rozbudowy i modernizacji
istniejących już węzłów telekomunikacyjnych.. Nowy węzeł optyczny budowany
będzie w miejscowości Czernin, gm. Sztum, natomiast rozbudowa i modernizacja
istniejących już węzłów nastąpi w następujących miejscowościach: Mikołajki
Pomorskie, Postolin, Sztum, Sztumska Wieś, Nowa Wieś. W związku z tym, że
zakres rzeczowy tego projektu obejmuje tylko dwie gminy na terenie powiatu
sztumskiego, Powiat wystąpił do Telekomunikacji z zapytaniem, czy w najbliższej
perspektywie projekt ten obejmie pozostałe gminy w Powiecie Sztumskim.
W sprawie uruchomienia w Sztumie punktu sprzedaży biletów miesięcznych
Starosta obiecał zainteresować się ta sprawą.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun udzieliła odpowiedzi w sprawie
Młodzieżowej Rady Powiatu. Wyjaśniła, że w sierpniu br. Rada podjęła uchwałę
zmieniającą uchwałę XXXIII/2010/2009 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
oraz określenia zasad i trybu pracy. Uchwała zmieniająca określiła w regulaminie
nowe zasady dotyczące wyborów do Młodzieżowej Rady. W ślad za podjętą
uchwałą zobligowano dyrektorów szkół podległych Powiatowi do
przeprowadzenia wyborów zgodnie z regulaminem. Od chwili wysłania uchwały
zmieniającej wraz z pismem przewodnim o przeprowadzeniu wyborów żadna ze
szkół nie udzieliła w tej sprawie odpowiedzi.
W sprawie pisma, które wpłynęło od byłej Prezes RTI w Dzierzgoniu
Wioletty Grzybowskiej, Starosta poinformował, że był przekonany, iż pismo to
skierowane było do niego osobiście oraz że podobne pisma otrzymali również
radni. Stąd nie przedstawił radnym jego treści. Jeśli zaś chodzi o budynek po
byłym Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu, to w celu jego
zabezpieczenia przed ewentualnym zniszczeniem lub kradzieżą zawarto umowę na
całodobowy dozór.
Natomiast sprawa wykonania oświetlenia przy ulicy Spokojnej w
Dzierzgoniu należy do zadań Gminy Dzierzgoń. Budynek zaś w Jordankach jest
własnością Skarbu Państwa, w imieniu którego nadzór pełni Starosta. W chwili
obecnej wydana została decyzja o zabezpieczeniu budynku przed dostępem osób
postronnych. Budynek przeznaczony będzie do rozbiórki.
Ad.14 Wnioski i oświadczenia radnych.
Kluby Radnych - „Razem dla Powiśla” oraz Polskiego Stronnictwa
Ludowego zgłosiły wniosek o pozostawienie w roku 2012 diet radnych Powiatu
Sztumskiego na dotychczasowym poziomie.
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Ad.15 Sprawy różne
Radny Mojecki poruszył sprawę rozpadającego się budynku w Starym
Targu.
Starosta poinformował, że problem dotyczący tej nieruchomości Rada
Sołecka zgłosiła do Nadzoru Budowlanego w Sztumie.
Radny Mazerski poinformował, że w biegach przełajowych A. Rogiewicz
zakwalifikował się na Mistrzostwa w Słowenii.
Radny Stec poprosił o projekt budżetu na 2012 rok w formie papierowej oraz o
kopię pisma Komendanta Powiatowego PSP skierowanego do Zespołu Szkół w
Sztumie.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że obrady następnej sesji odbędą się 28
grudnia 2011 roku.
Ad.9 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta
Szewczun zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Zamykam obrady XVI 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 XVI/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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