Protokół nr XVII/2011
sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 grudnia 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 28 grudnia 2011 roku w sesji Rady Powiatu
Sztumskiego wzięło udział 16 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do Protokołu nr XVII/11.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do Protokołu nr XVII/11.

3. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
Porządek sesji przewidywał:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
3. Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Protokołu nr XVI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) zmieniająca uchwałę nr XXXII/201/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2009
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Sztum na realizację zadania pn.
„Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i
zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem
historycznego charakteru centrum Sztumu” – referuje Inspektor ds. pozyskiwania środków
pozabudżetowych Sebastian Szota.
b) w sprawie akceptacji treści odpowiedzi na skargę – referuje Naczelnik Wydziału ON
Halina Gierała.
c) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów – referuje
Naczelnik KT Maciej Derbich.
d) zmieniająca uchwałę Nr III-13/2002 Rady Powiatu Sztumskiego – referuje Przewodnicząca
Rady Jolanta Szewczun.
e) w sprawie przyjęcia planu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji
Europejskiej, Promocji Powiatu na rok 2012 – referuje Przewodniczący Komisji Ryszard
Mazerski.
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f) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa
Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2012 – referuje Przewodniczący Komisji Józef
Kania.
g) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2012 – referuje Przewodniczący Komisji
Waldemar Thiede.
h) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Radu Powiatu na 2012 rok – referuje
Przewodnicząca Komisji Irena Szmiłyk.
i) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na rok 2012 – referuje
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun.
j) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata
2011-2021 – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
k) w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego - . referuje Skarbnik Lucyna Bednarska
l) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok - referuje Skarbnik Lucyna Bednarska
8. Przedstawienie opinii Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2011-2021 oraz
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok – referuje Przewodniczący Komisji.
9. Przedstawienie opinii RIO w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Sztumskiego na lata 2011-2021 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012
rok – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu na 2012 rok - referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata
2011-2021 – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
c) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2012 rok.
11. Stanowisko Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie woli wydzielenia terenu Powiatu
Sztumskiego jako strefy wolnej od upraw roślinnych modyfikowanych genetycznie /GMO/ referuje Starosta Wojciech Cymerys.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do Protokołu nr XVII/11.

Ad.4 Zatwierdzenie protokołu nr XVI/2011 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego.
Uwag do protokołu nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zatwierdzenie w/w protokołu.
Protokół nr XVI/2011 z sesji Rady Powiatu Sztumskiego radni zatwierdzili
jednogłośnie.
Ad.5 . Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym.
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Starosta Wojciech Cymerys przedstawił informację z działalności
Zarządu w okresie międzysesyjnym.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do Protokołu nr XVII/11.

Ad.6 Interpelacje i zapytania.
Radny Mariusz Żółtowski nawiązał do informacji Starosty z działalności
międzysesyjnej Zarządu dotyczącej przeniesienia pozwolenia na przebudowę i
rozbudowę izby przyjęć na rzecz inwestora Szpitale Polskie SA w Katowicach.
Poprosił o podanie nazwy dotychczasowego podmiotu, który miał realizować tę
inwestycję.
Radny Piotr Stec nawiązał do złożonej przez Szpitale Polskie deklaracji
w sprawie budowy kardiologii inwazyjnej. Radnego interesowało, czy złożona
deklaracja jest aktualna, a jeśli tak, to kiedy będzie zrealizowana.
Radny odniósł się również do inauguracji związanej z otwarciem
Młodzieżowego Centrum Kariery w Sztumie oraz cyklicznych spotkań
dotyczących opracowania Strategii Województwa Pomorskiego. Poprosił
Starostę o informowanie radnych o tego rodzaju inauguracjach i spotkaniach.
Zdaniem Piotra Steca na spotkaniach dotyczących Strategii radni mogliby
wnosić swoje postulaty i udzielić potem informacji związanych ze Strategią.
Radnego interesował tez projekt pn. „Szlakiem Stefana Batorego”. Uważał, że
samorząd powiatowy powinien być partnerem tego projektu ze względu na
promocję Powiatu Sztumskiego.
Poprosił Starostę o podanie informacji w sprawie funkcjonowania
stołówki w ZSZ w Barlewiczkach oraz informacji dotyczącej przetargów na
zimowe utrzymanie dróg.
Radny zwrócił uwagę na fakt, że w projekcie budżetu na 2012 rok nie
ujęto przychodu ze sprzedaży budynku po byłym Domu Dziecka „Młodych
Orląt” w Dzierzgoniu. W związku z tym poprosił o wyjaśnienia w tej sprawie, a
także o ustosunkowanie się Zarządu w sprawie odrzucenia złożonych przez
radnych wniosków do projektu budżetu na 2012 rok. Zwrócił się też z prośbą o
wskazanie przyczyny udzielenia Gminie Sztum pozwolenia na zajęcie działki nr
327 i nr 328 w Sztumie.
Ad.7 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) zmieniająca uchwałę nr XXXII/201/2009 Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 marca 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Miastu i Gminie Sztum na realizację zadania pn. „Podniesienie
atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i
3

zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie z
przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu”
Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Sebastian Szota
przedstawił i omówił projekt powyższej uchwały.
W dyskusji udział wzięli: radny Zbigniew Zwolenkiewicz, Starosta Wojciech
Cymerys, Naczelnik Wydziału EK
Więcej uwag nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 10 głosami „za” przy 7
głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVII/100/2011 zmieniającą
uchwałę nr XXXII/201/2009 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24 marca 2009 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Sztum na realizację
zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu
– rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie
z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu”
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do Protokołu nr XVII/11.

b) w sprawie akceptacji treści odpowiedzi na skargę
Naczelnik Wydziału ON Halina Gierała przedstawiła i omówiła projekt
powyższej uchwały.
Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowano na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu.
W dyskusji udział wzięli: radny Piotr Stec, Kierownik PCPR Ewelina Łęgowska
Więcej uwag nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 15 głosami „za” przy 1
głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XVII/101/2011 w sprawie
akceptacji treści odpowiedzi na skargę
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do Protokołu nr XVII/11.

c) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie
pojazdów
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Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich przedstawił i omówił projekt
powyższej uchwały.
Radni uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 15 głosami „za” przy 1
głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XVII/102/2011 w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do Protokołu nr XVII/11.

d) zmieniająca uchwałę Nr III-13/2002 Rady Powiatu Sztumskiego
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun przedstawiła i omówiła projekt
powyższej uchwały. Na posiedzeniu Komisji Budżetowej projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
W dyskusji udział wzięli: radny Piotr Stec –w imieniu Klubu złożył pisemny
wniosek dotyczący sprawy diet dla radnych.
Starosta Wojciech Cymerys ustosunkował się do wszystkich wniosków
złożonych przez kluby.
Radni więcej uwag nie wnieśli.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 10 głosami „za” przy 6
głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVII/103/2011 zmieniającą
uchwałę Nr III-13/2002 Rady Powiatu Sztumskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do Protokołu nr XVII/11.
e) w sprawie przyjęcia planu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,
Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu na rok 2012
Przewodniczący Komisji Ryszard Mazerski przedstawił i omówił projekt
powyższej uchwały. Na posiedzeniu Komisji plan pracy na 2012 rok został
przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Radni uwag nie wnieśli.
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XVII/104/2011 w sprawie przyjęcia planu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,
Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu na rok 2012
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do Protokołu nr XVII/11.
f) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia,
Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2012
Przewodniczący Komisji Józef Kania przedstawił i omówił projekt
powyższej uchwały. Na posiedzeniu Komisji plan pracy na 2012 rok został
przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XVII/105/2011 w sprawie przyjęcia planu Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia,
Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2012
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do Protokołu nr XVII/11.
g) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej,
Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2012
Przewodniczący Komisji Waldemar Thiede przedstawił i omówił projekt
powyższej uchwały. Na posiedzeniu Komisji plan pracy na 2012 rok został
przyjęty przez radnych jednogłośnie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XVII/106/2011 w sprawie przyjęcia planu Komisji Polityki Gospodarczej,
Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2012
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do Protokołu nr XVII/11.
h) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Radu Powiatu na
2012 rok
Przewodnicząca Komisji Irena Szmiłyk przedstawiła i omówiła projekt
powyższej uchwały. Na posiedzeniu Komisji plan pracy na 2012 rok został
przyjęty przez radnych jednogłośnie.
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W dyskusji udział wzięli: radny Mariusz Żółtowski, Skarbnik Lucyna Bednarska,
którzy do planu pracy zaproponowali poprawki.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt
zaproponowanymi poprawkami.

uchwały wraz z

W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XVII/107/2011 w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na
2012 rok
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do Protokołu nr XVII/11.
i) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na rok
2012
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun przedstawiła i omówiła projekt
powyższej uchwały.
Do przedstawionego projektu uchwały radni wnieśli poprawki.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt
poprawkami wniesionymi przez radnych.

uchwały wraz z\

W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XVII/108/2011 w sprawie przyjęcia planu Rady Powiatu Sztumskiego na rok
2012
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do Protokołu nr XVII/11.
j) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2011-2021
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały. Na posiedzeniu Komisji Budżetowej projekt uchwały zaopiniowano
pozytywnie.
W dyskusji udział wzięli: radny Piotr Stec, Skarbnik Lucyna Bednarska
Skarbnik Lucyna Bednarska udzieliła odpowiedzi na zapytanie radnego
Piotra Steca dotyczące nie ujęcia w projekcie budżetu na 2012 rok przychodu ze
sprzedaży budynku po byłym Domu Dziecka „Młodych Orląt” w Dzierzgoniu.
Wyjaśniła, że w związku z tym, iż przetarg na sprzedaż majątku zostanie
ogłoszony w styczniu 2012 roku dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych
o kwotę 1.000.000 złotych zaplanowaną ze sprzedaży tego budynku jak również
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własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu przy ul Jagiełły w Dzierzgoniu na
2011 rok. W autopoprawce do budżetu powiatu na 2012 rok dokonano
zwiększenia dochodów z tego tytułu.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XVII/109/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Sztumskiego na lata 2011-2021
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do Protokołu nr XVII/11.
k) w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2011 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały. Na posiedzeniu Komisji Budżetowej projekt uchwały zaopiniowano
pozytywnie.
W dyskusji udział wzięli: radny Piotr Stec, Skarbnik Lucyna Bednarska, Starosta
Wojciech Cymerys, Wicestarosta Antoni Downarowicz.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały wraz z wniesioną
autopoprawką.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XVII/110/2011 w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2011 roku nie
wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do Protokołu nr XVII/11.
l) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały. Na posiedzeniu Komisji Budżetowej projekt uchwały radni zaopiniowali
pozytywnie.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie podjęła uchwałę
nr XVII/111/2011 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2011 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do Protokołu nr XVII/11.
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Ad.8 Przedstawienie opinii Przewodniczących Komisji Stałych Rady Powiatu
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2011-2021 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
na 2012 rok
Przewodniczący Komisji Stałych Rady Powiatu przedstawili kolejno opinie
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2011-2021 oraz w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok wraz
ze złożonymi przez radnych wnioskami do budżetu na 2012 rok.
Opinie stanowią załączniki nr 17,18,18 do Protokołu nr XVII/11.
Ad.9 Przedstawienie opinii RIO w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2011-2021 oraz w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2011-2021 oraz opinię w sprawie projektu uchwały
budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2012 rok oraz możliwości sfinansowania
deficytu budżetu. RIO w Gdańsku pozytywnie zaopiniowała obydwa projekty
uchwał w powyższej sprawie.
Opinie stanowią załączniki nr 19,20 do Protokołu nr XVII/11.
Ad.10 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła autopoprawkę do
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2012 rok.
Radni uwag nie wnieśli.
Autopoprawka stanowi załącznik nr 21 do Protokołu nr XVII/11.
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2012-2021
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały. Na posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu projekt uchwały radni
zaopiniowali pozytywnie.
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego 10 głosami „za” przy 6
„wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVII/112/2011 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2012-2021
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do Protokołu nr XVII/11.
c) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2012 rok
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła i omówiła projekt powyższej
uchwały. Na posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu radni projekt uchwały
zaopiniowali pozytywnie.
W dyskusji udział wzięli: radna Beata Śrutkowska, Starosta Wojciech Cymerys,
Wicestarosta Antoni Downarowicz, Skarbnik Lucyna Bednarska, radny Zbigniew
Zwolenkiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Mojecki, radny Piotr Stec.
Tematem dyskusji były następujące sprawy: remont chodnika przy drodze
powiatowej w Nowym Targu, remont drogi Matule-Cieszymowo, dokumentacja
związana z remontem ul. Kochanowskiego w Sztumie oraz budową parkingu przy
ul. Reja, a także sprawa modernizacji Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Uśnicach.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt
autopoprawką.

uchwały wraz z

W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego10 głosami „za” przy 6
głosach „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVII/113/2011 w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2012 rok
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do Protokołu nr XVII/11.
Ad.11 Stanowisko Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie woli wydzielenia
terenu Powiatu Sztumskiego jako strefy wolnej od upraw roślinnych
modyfikowanych genetycznie /GMO/
Starosta Wojciech Cymerys przedstawił projekt stanowiska w sprawie woli
wydzielenia terenu Powiatu Sztumskiego jako strefy wolnej od upraw roślinnych
modyfikowanych genetycznie /GMO/. Stanowisko to zostało pozytywnie
zaopiniowane na posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Powiatu.
Radni nie wnieśli uwag.
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Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie Stanowisko Rady w powyższej
sprawie.
W obecności 16 radnych Rada Powiatu Sztumskiego jednogłośnie przyjęła
Stanowisko Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie woli wydzielenia terenu Powiatu
Sztumskiego jako strefy wolnej od upraw roślinnych modyfikowanych genetycznie
/GMO/
Stanowisko stanowi załącznik nr 24 do Protokołu nr XVII/11.
Ad.12 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Na zapytanie radnego Mariusza Żółtowskiego dotyczącego przeniesienia
pozwolenia na przebudowę i rozbudowę izby przyjęć odpowiedzi udzielił
Naczelnik Wydziału AB Wojciech Babalski. Wyjaśnił, iż przeniesienie decyzji
nastąpiło z NZOZ Szpital Polski Sztum na rzecz Spółki Szpitale Polskie SA
Katowice tj. głównego dzierżawcę szpitala.
Starosta Wojciech Cymerys wyjaśnił sprawę rozpoczęcia inwestycji w
szpitalu sztumskim. Poinformował, że Zarząd uczestniczył w tradycyjnym tzw.
„wbiciu łopaty” i przecięciu wstęgi, które rozpoczęły roboty na terenie szpitala.
Jeśli zaś chodzi o cykliczne spotkania dotyczące opracowania Strategii
Rozwoju Województwa Pomorskiego Starosta poinformował, że odbyło się ich
kilka. Program ten podzielono na 4 subregiony. Powiat Sztumski przypisano do
Subregionu Nadwiślańskiego, który tworzy także Powiat: Kwidzyński, Malborski,
Tczewski oraz Starogardzki. Postulatem Subregionu Nadwiślańskiego jest
stworzenie możliwości połączenia dróg lokalnych z VI korytarzem transportowym
jaki stanowi Autostrada A-1. Inicjatywą subregionu jest także budowa drugiej nitki
mostu na Nogacie w Malborku, ograniczenie emisji CO2 , a także usprawnienie
komunikacji pomiędzy Malborkiem- Sztumem- Kwidzynem – Grudziądzem –
Toruniem poprzez modernizację linii kolejowej. Powiat Sztumski w Subregionie
Nadwiślańskim reprezentują cztery osoby: Starosta Powiatu, Burmistrz Gminy i
Miasta Sztum, Prezes RTI w Dzierzgoniu oraz Inspektor d/s pozyskiwania
środków pozabudżetowych. Starosta dodał, że na następne spotkanie w tej sprawie
radni powiatu zostaną zaproszeni.
Wicestarosta Antoni Downarowicz dodał, że konkretne informacje
dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego zamieszczono na stronie
internetowej Powiatu Sztumskiego.
Co do uroczystości związanej z otwarciem Młodzieżowego Centrum Kariery
Starosta wyjaśnił, iż liczba zaproszeń na tę uroczystość była ograniczona. Zwrócił
jednak uwagę na fakt, że radni niejednokrotnie byli zapraszani na różnego rodzaju
uroczystości inauguracyjne, a mimo to nie korzystali z nich. Dodał, że informacja
o wszelkich uroczystościach i imprezach będzie podawana na stronie internetowej
Powiatu Sztumskiego.
11

Starosta Wojciech Cymerys wyjaśnił, że stołówka w ZSZ w Barlewiczkach
funkcjonuje i będzie nadal funkcjonować. Dodał, że Zarząd Powiatu nie zmierzał
do jej likwidacji. Chodziło o wyliczenie racjonalnych kosztów jej utrzymania.
Działania podjęte przez dyrektora ZSZ w Barlewiczkach spowodowały, iż
stołówka zaczęła funkcjonować właściwie.
W sprawie Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego: Wisła- Kanał
Żerański- Zalew Zegrzyński -Narew- Biebrza- Kanał Augustowski (Niemen)
odpowiedzi udzielił Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
Sebastian Szota. Poinformował, iż pomysłodawcą projektu jest Gmina Targówek
Miasta Stołecznego Warszawa. Od 2007 roku Gmina inspiruje samorządy do
udziału w rozwoju turystyki wodnej. Udział Powiatu Sztumskiego w programie ma
polegać na promowaniu regionu powiatu bez wkładu finansowego w ten program.
Odpowiedzi w zakresie organizowanych przetargów na zimowe utrzymanie
dróg udzielił Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich. Poinformował, że przetargi
jakie na to zadanie już się odbyły nie wynikają z nieudolności ich przeprowadzenia
przez pracowników Starostwa, a z rozbieżności w kosztach ustalonych przez
Zamawiającego i kosztach z przedłożonych przez oferentów. Dodał, że 29 grudnia
br. nastąpi ostateczne wyłonienie oferentów na to zadanie.
Starosta Wojciech Cymerys udzielił odpowiedzi w sprawie złożonych przez
radnych wniosków do budżetu na 2012 rok. Wyjaśnił, iż Zarząd stał na
stanowisku, że zaplanowane środki w budżecie na promocję Powiatu służą głównie
społeczeństwu powiatowemu. Zarząd miał na uwadze uroczystości związane z
dożynkami powiatowymi oraz z obchodami Dni Powiatu, które powiązane będą z
oddaniem inwestycji „Pętla Żuławska” w Białej Górze. Stąd nie zmniejszył
środków jak proponowano we wniosku. Podobne stanowisko Zarząd miał w
sprawie zaplanowanych środków na działania Straży Granicznej. Zarząd uważał,
że dzięki dofinansowaniu działań Straży Granicznej wzmożą się patrole, dzięki
którym zwiększy się bezpieczeństwo społeczeństwa naszego powiatu.
Naczelnik Wydziału GK Danuta Ossowska udzieliła odpowiedzi na
zapytanie radnego Steca dotyczące zajęcia działek przez Gminę Sztum. Wyjaśniła,
że Gmina Sztum jest na etapie realizacji projektu modernizacji układu
komunikacyjnego na Osiedlu Parkowym w Sztumie. W związku z tym Gmina
zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zajęcie części działek nr 327 i nr 328
na cele budowlane, co wiąże się z przebudową dróg na osiedlu, wraz z
modernizacją chodników, miejsc postojowych, kanalizacją deszczową oraz
budową i przebudową oświetlenia ulicznego. Naczelnik dodała, że działki te w
dalszym ciągu będą własnością Powiatu, a udostępnione są tylko na czas budowy.
Ad.13 Wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Mariusz Żółtowski wnioskował o doprecyzowanie spraw
związanych z wysyłką materiałów na sesję.
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Radny Piotr Stec zasugerował, aby dodatkowe materiały na sesję były
wysyłane najpóźniej na 1 dzień przed obradami sesji.
Ad.14 Sprawy różne
Ryszard Mojecki nawiązał do Kamienia upamiętniającego 320 lat temu
zawarcia pokoju między Polską a Szwecją, który znajduje się w Starym Targu.
Poinformował, iż w Pałacu Biskupów w Kielcach znajduje się malowidło
nawiązujące do zawartego pokoju. Zasugerował, aby zainteresować się tym
faktem.
Radny Piotr Stec uzupełnił, że wyrażono już zgodę na skopiowanie tego
malowidła.
Radni byli za wykonaniem kopii tego malowidła.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że obrady następnej sesji odbędą się 24
stycznia 2012 roku.
Ad.15 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta
Szewczun zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Zamykam obrady XVII 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 XVII/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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