Protokół nr XXXVIII/2018
Sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 lutego 2018 roku

1.Otwarcie obrad
Otwarcia sesji, powitania radnych, przybyłych gości, kierowników
jednostek organizacyjnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego,
dokonała Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun
stwierdziła prawomocność obrad, ponieważ na 17 osobowy skład rady udział w
sesji wzięło 16 radnych. Nieobecny radny Ryszard Mazerski.
Lista obecności radnych stanowi Załącznik nr 1 do Protokołu nr XXXVIII/2018.
Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik nr 2 do Protokołu nr
XXXVIII/2018.
Ad.3 Przyjęcie porządku obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXXVII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
28.12.2017 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z wydanych decyzji pozwoleń na budowę w 2017 roku –
referuje Naczelnik Wydziału AB Wojciech Babalski.
8.Informacja
o
średnich
wynagrodzeniach
nauczycieli
szkół
ponadpodstawowych w powiecie sztumskim za rok 2017 - referuje Naczelnik
Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
9. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,
Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu na rok
2018 – referuje Przewodniczący Komisji Ryszard Mazerski.
b) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia,
Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2018 – referuje
Przewodnicząca Komisji Ewa Nazarewicz.
c) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok 2018– referuje
Przewodniczący Komisji Janusz Grzonka.

d) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu na rok
2018 – referuje Przewodnicząca Komisji Sylwia Kubik.
e) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2018 rok –
referuje Przewodnicząca Rady Powiatu Sztumskiego Jolanta Szewczun.
f) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku za rok 2017 – referuje Inspektor Wydziału ON Renata Ruda.
g)w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem
Sztumskim a osobą fizyczną – referuje Geodeta Powiatowy Krystyna
Szczepanek.
h) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem
Sztumskim a osobą fizyczną – referuje Geodeta Powiatowy Krystyna
Szczepanek.
i) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem
Sztumskim a osobą fizyczną – referuje Geodeta Powiatowy Krystyna
Szczepanek.
j) w sprawie w zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem
Sztumskim a osobą fizyczną – referuje Geodeta Powiatowy Krystyna
Szczepanek.
k) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/207/2017 Rady Powiatu
Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości
stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego –
Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2018r. - referuje Skarbnik
Powiatu Lucyna Bednarska.
l) w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2018-2028 referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
ł) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok - - referuje
Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
10. Przedstawienie Sprawozdań z działalności wszystkich Komisji Rady
Powiatu Sztumskiego za rok 2017– referują Przewodniczący Komisji Rady
Powiatu Sztumskiego.
11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Powiatu Sztumskiego za
rok 2017 – referuje Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.
Starosta Cymerys zaproponował wykreślenie z porządku obrad pkt. 7 tj.
sprawozdania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z powodu
nieobecności przedstawiciela Inspektoratu i przedstawienie sprawozdania na
następnej sesji Rady Powiatu Sztumskiego. Zgłoszono również zamianę w
kolejności procedowanych uchwał dot. pkt l i ł tj. zmiany budżetu Powiatu
Sztumskiego w 2018 roku oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy

Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028. Pierwsza zostanie
przedstawiona uchwała dotycząca zmiany budżetu powiatu.
Porządek został przez Radę przyjęty 15 głosami „za”, 1 radny „wstrzymał się od
głosu”.
Porządek stanowi Załącznik nr 3 do Protokołu nr XXXVIII/2018.
Ad.4 Przyjęcie Protokołu nr XXXVII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z
dnia 28 grudnia 2017 roku.
Protokół nr XXXVI został przyjęty 16 głosami.
Przewodnicząca przeszła do prowadzenia dalszej części obrad wg przyjętego
porządku.
Ad.5 Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym.
Starosta Wojciech Cymerys przedstawił informację z działalności Zarządu
Powiatu w okresie międzysesyjnym. Poinformował również o spotkaniach, jakie
odbyły się w Powiecie i innych instytucjach, w których uczestniczył wraz z
Wicestarostą, jak również o odbytych uroczystościach w miesiącu styczniu i
lutym 2018 roku.
Informacja stanowi Załącznik nr 4 do Protokołu nr XXXVIII/2018.

Ad.6 Interpelacje i zapytania.
Radny Adam Krupa zabrał głos i oświadczył, że został mu przekazany wniosek,
który wpłynął również do tut. Starostwa od Ochotniczej Straży Pożarnej w
Postolinie dotyczący zakupu defibrylatorów. Odczytał całą treść wniosku i
zaapelował o przychylenie się do prośby.
Zapytał również o SOR przy szpitalu, czy jest już opanowana sytuacja w
zakresie etatów lekarskich i na jakim etapie jest budowa lądowiska przy
szpitalu?
Kolejne pytanie dotyczyło nowych kierunków w ZSZ w Barlewiczkach i ZS w
Dzierzgoniu.
Radny Piotr Stec spytał o wysokość kwoty umorzonych odsetek Spółce Szpitale
Polskie?

Zwrócił uwagę na problemy przychodni „Zdrowie” i spytał, czy nie istnieje
niebezpieczeństwo narażenia zdrowia mieszkańców. Zwrócił się do Starosty o
podjęcie mediacje w tej sprawie.
Kolejne pytanie dotyczyło rządowego programu „Mieszkanie Plus”. Zwrócił się
z pytaniem czy my jako samorząd powiatowy odpowiedzieliśmy na apel w
sprawie przekazywania potencjalnych gruntów pod budowę lokali mieszkalnych
w ramach tego programu?
Jaka kwota została przekazana na dofinansowanie Grand Prix Sztumu w
zimowych biegach przełajowych?
Kolejne pytanie dotyczyło nieprawidłowości wykrytych w ZS w Sztumie. Czy
jest już rozstrzygnięcie i jaki jest wyrok w sprawie?
Nawiązał również do poruszanej wcześniej kwestii zalewania ul.
Kochanowskiego. Po sesji grudniowej, podczas której Starosta zaprzeczył, aby
taka sytuacja miała miejsce. Radny przekazał, że otrzymał informację od pana
Fili, że kierował pismo w tej sprawie do Starostwa. Proszę o wyjaśnienie tej
sprawy.
Radny Stec oświadczył, że przyłącza się do prośby radnego Krupy o pomoc
jednostkom OSP i poprosił o znalezienie modelu finansowania pozwalającego
na zakup wnioskowanego sprzętu.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz: W Polsce jest tworzona ogólnopolska sieć
edukacyjna, w ramach której mają być podłączone wszystkie szkoły
bezpiecznego, szybkiego i bezpłatnego internetu. Jest już wytypowany operator.
Czy ktoś już zwracał się do Powiatu w tej sprawie i czy były jakieś zapytania
dotyczące możliwości realizacji tego przedsięwzięcia w naszym powiecie?
Radny Wojciech Zielonka: Na ostatniej sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie,
w której uczestniczyłem, pojawiły się postulaty dotyczące dróg.
Gruntowa droga Pierzchowice – Trzciano, po której kursuje autobus szkolny. Jej
stan jest zły, pomimo że była naprawiana w roku 2017.
Kolejna drogą zgłoszoną do naprawy przez mieszkańców, jest droga Mikołajki
Pomorskie– Balewo, w której po sezonie jesienno-zimowym powstały ubytki i
uszkodzenia.
Jest apel o modernizację drogi gruntowej Minięta – Nowy Targ, którą dużo
ludzi się przemieszcza oraz uwaga, że przy naprawie łata się tylko największe
dziury jak na trasie drogi Balewo- Krasna Łąka.
Kończąc interpelacje, rady Zielonka powrócił do sprawy lustra na krzyżówce w
m. Polaszki.
Radny Janusz Grzonka przychylił się do postulatu poprzedników o celowości i
konieczności pomocy Ochotniczym Strażom Pożarnym w zakupie niezbędnego
sprzętu ratowniczego. Poinformował, że koszt zakupu takiego urządzenia
wynosi ponad 5 tys. złotych.

Nawiązał również do spotkań wiejskich, w których uczestniczy i zgłaszanych
uwag dotyczących stanu poboczy, zwłaszcza na spadach, gdzie woda nie miała
ujścia i spowodowała w okresie mokrego lata znaczne ubytki, jak na odcinku
drogi Bukowo – Jordanki w kierunku m. Szropy.
Radny Ludwik Butkiewicz przekazał zgromadzonym, iż na stronie internetowej
MSWiA jest informacja dotycząca przeznaczenia środków na zakup sprzętu dla
OSP i jest to sukcesywnie realizowane. Nasze województwo jeszcze nie zostało
objęte pomocą. Może więc warto wstrzymać się z wydatkowaniem środków z
budżetu i poczekać do rozstrzygnięcia przyznawanego dofinansowania,
stwierdził.
Na tym interpelacje i zapytania zakończono.
Przewodnicząca przeszła do dalszej części porządku obrad.
Ad. 7. Sprawozdanie z wydanych decyzji pozwoleń na budowę w 2017 roku
Sprawozdanie przedłożył członkom Rady Naczelnik Wydziału AB Wojciech
Babalski. Poinformował, że sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane
przez Komisję ds. Społecznych oraz Komisję Budżetową.
Przewodząca otworzyła dyskusję. Wobec braku pytań Przewodnicząca
zamknęła dyskusję.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 5 do Protokołu nr XXXVIII/2018.
Ad.8 Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli
ponadpodstawowych w powiecie sztumskim za rok 2017

szkół

Z informacją zapoznała zgromadzonych Naczelnik Wydziału EK Aneta
Kwiatkowska.
Przewodząca otworzyła dyskusję.
Radny Wojciech Zielonka: Biorąc pod uwagę elementy porównań, jak się mają
wynagrodzenia nauczycieli naszego powiatu na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego do najbliższej nam aglomeracji trójmiejskiej? Mówię w
kontekście odchodzenia najbardziej wartościowych nauczycieli do lepiej
płatnych jednostek oświatowych.
Naczelnik Aneta Kwiatkowska odpowiedział, ze kich informacji nie posiadamy.
Starosta Cymerys: Wszystkie samorządy dążą, aby średnie wynagrodzenie było
wyższe od średniej krajowej, żeby nie płacić pensji wyrównującej.
Informacja stanowi Załącznik nr 6 do Protokołu nr XXXVIII/2018.

Ad. 9 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu,
Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady Powiatu
na rok 2018
Projekt uchwały przedstawił w zastępstwie nieobecnego Przewodniczącego
Komisji Wicestarosta Antoni Downarowicz.
Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję
Edukacji Rady Powiatu. Zaproponował, żeby nie zrealizowane tematy z
miesiąca stycznia przenieść na luty, ponieważ w miesiącu styczniu nie odbyło
się posiedzenie Komisji.
Radni uwag ani zapytań do projektu uchwały nie wnieśli.
W obecności 16 radnych, Rada 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXVIII/213/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu, Turystyki i Integracji Europejskiej, Promocji Powiatu Rady
Powiatu na rok 2018
Uchwała stanowi Załącznik nr 7 do Protokołu nr XXXVIII/2018.
b) ) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i
Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na
rok 2018
Treść projektu uchwały zreferowała Przewodnicząca Komisji Ewa Nazarewicz.
Radni uwag ani zapytań do projektu uchwały nie wnieśli.
W obecności 16 radnych, Rada 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXVIII/214/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych i
Bezrobocia, Bezpieczeństwa Publicznego i Zdrowia Rady Powiatu na rok 2018
Uchwała stanowi Załącznik nr 8 do Protokołu XXXVIII/2018
c) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki Gospodarczej,
Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok
2018
Treść projektu uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Janusz Grzonka.

Przewodniczący Komisji dodał, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię
Komisji. Powiedział również, że niezrealizowane tematy z miesiąca stycznia
zostały przeniesione na luty, ponieważ w miesiącu styczniu nie odbyło się
posiedzenie Komisji.
Radni uwag ani zapytań do projektu uchwały nie wnieśli.
W obecności 16 radnych, Rada 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXVIII/215/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Polityki
Gospodarczej, Budżetu, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu na rok
2018
Uchwała stanowi Załącznik nr 9 do Protokołu XXXVIII/2018
d) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
na rok 2018
Treść projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Komisji Sylwia Kubik.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji, dodała Przewodnicząca
Komisji.
Radni uwag ani zapytań do projektu uchwały nie wnieśli.
W obecności 16 radnych, Rada 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXVIII/216/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok
2018
Uchwała stanowi Załącznik nr 10 do Protokołu XXXVIII/2018
e) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Sztumskiego na 2018
rok
Treść projektu uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Powiatu Jolanta
Szewczun. Ponieważ w miesiącu styczniu nie odbyła się sesja Rady Powiatu
Sztumskiego, Przewodnicząca zaproponowała zmianę w treści załącznika do
uchwały tj. niezrealizowane tematy z miesiąca stycznia ujęte w planie pracy
przenieść na luty.
Radni uwag ani zapytań do projektu uchwały nie wnieśli.
W obecności 16 radnych, Rada 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXVIII/217/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu
Sztumskiego na 2018 rok

Uchwała stanowi Załącznik nr 11 do Protokołu XXXVIII/2018
f) w sprawie przyjęcia sprawozdania
Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017

z

działalności

Komisji

Treść uchwały przedstawiła członkom Komisji Inspektor Wydziału ON Renata
Ruda. Dodała, że uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję ds.
Społecznych.
Radni uwag ani zapytań do projektu uchwały nie wnieśli.
W obecności 16 radnych, Rada 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXVIII/218/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
Uchwała stanowi Załącznik nr 12 do Protokołu XXXVIII/2018
g) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy
Powiatem Sztumskim a osobą fizyczną
Treść uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Geodeta Powiatowy
Krystyna Szczepanek. Dodała, że uzyskała ona pozytywną opinię Komisji
Budżetowej Rady Powiatu.
Wobec braku pytań i uwag, Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad
uchwałą.
W obecności 16 radnych, Rada 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXVIII/219/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
pomiędzy Powiatem Sztumskim a osobą fizyczną
Uchwała stanowi Załącznik nr 13 do Protokołu XXXVIII/2018
h) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy
Powiatem Sztumskim a osobą fizyczną
Treść uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Geodeta Powiatowy
Krystyna Szczepanek. Dodała, że uzyskała ona pozytywną opinię Komisji
Budżetowej Rady Powiatu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku pytań i uwag,
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą.

W obecności 16 radnych, Rada 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXVIII/220/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
pomiędzy Powiatem Sztumskim a osobą fizyczną
Uchwała stanowi Załącznik nr 14 do Protokołu XXXVIII/2018
i) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy
Powiatem Sztumskim a osobą fizyczną
Treść uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Geodeta Powiatowy
Krystyna Szczepanek. Dodała, że uzyskała ona pozytywną opinię Komisji
Budżetowej Rady Powiatu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku pytań i uwag
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą.
W obecności 16 radnych, Rada 15 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXVIII/221/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
pomiędzy Powiatem Sztumskim a osobą fizyczną. W głosowaniu nie
uczestniczył radny Piotr Stec.
Uchwała stanowi Załącznik nr 15 do Protokołu XXXVIII/2018
j) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy
Powiatem Sztumskim a osobą fizyczną
Treść uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Geodeta Powiatowy
Krystyna Szczepanek. Dodała, że uzyskała on pozytywną opinię Komisji
Budżetowej Rady Powiatu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku pytań i uwag
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą.
W obecności 16 radnych, Rada 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXVIII/222/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
pomiędzy Powiatem Sztumskim a osobą fizyczną
Uchwała stanowi Załącznik nr 16 do Protokołu XXXVIII/2018
k) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/207/2017 Rady Powiatu
Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia

wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na
2018r.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Powiatu Lucyna
Bednarska.
Dodała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję
Budżetową Rady Powiatu.
Radni uwag ani zapytań do projektu uchwały nie wnieśli.
W obecności 16 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
XXXVIII/223/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/207/2017 Rady
Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia
wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2018r
Uchwała stanowi Załącznik nr 17 do Protokołu nr XXXVIII/2018.
l) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok
Projekt uchwały przedstawiła członkom Rady Skarbnik Powiatu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku uwag, Przewodnicząca
zarządziła głosowanie.
W obecności 16 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/224/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018
rok
Uchwała stanowi Załącznik nr 18 do Protokołu nr XXXVIII/2018.
ł) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2018
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

W obecności 16 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/210/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Sztumskiego na lata 2018
Uchwała stanowi Załącznik nr 19 do Protokołu nr XXXVIII/2018
Ad. 10 Przedstawienie Sprawozdań z działalności wszystkich Komisji Rady
Powiatu Sztumskiego za rok 2017
Przewodniczący Stałych Komisji Rady Powiatu Sztumskiego przedstawili
kolejno sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji za rok 2016.
Sprawozdania stanowią Załącznik nr 20 do Protokołu nr XXXVIII/2018
Ad. 11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Powiatu
Sztumskiego za rok 2017
Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 21 do Protokołu nr XXXVIII/2018
O g. 16.50 obrady sesyjne opuścił radny Józef Warunek.
Ad. 12 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Starosta Wojciech Cymerys.
W odpowiedzi na przedstawiony wniosek OSP Postolin Starosta Cymerys
stwierdził, że wpłynął on do Starostwa w dniu dzisiejszym. Środki finansowe z
działań kryzysowych są przez Powiat przekazywane Komendzie Straży Pożarnej
na zakup sprzętu. Po przeanalizowaniu warunków programu rządowego zostanie
podjęta decyzja dotycząca dofinansowania jednostki.
Z informacji przekazanych przez dyrektor sztumskiego szpitala p. Kaczanowską
wynika, że część lekarzy złożyła wypowiedzenia, ale zostały one cofnięte. Wg
zapewnień dyrektor, SOR pracuje bez zakłóceń. W kwestii lądowiska, są
przyznane środki na ten cel i inwestycja, wg przekazanych informacji przez p.
dyrektor zostanie zrealizowana w wyznaczonym czasie.
W odpowiedzi na pytanie dotyczące nowych kierunków kształcenia, są to w
ZSZ w Barlewiczkach technik agrotroniki, w ZS w Dzierzgoniu technik
urządzeń systemów energii odnawialnej.
Kwota umorzonych odsetek spółce Szpitale Polskie za rok 2017 wynosi 118 tys.
złotych. W sprawie funkcjonowania przychodni „Zdrowie” zostały podjęte
rozmowy z jej właścicielem oraz z burmistrzem Sztumu Leszkiem Taborem.

Umowa dzierżawy lokalu wg. zapewnień burmistrza nie zostanie
wypowiedziana.
Odnośnie programu rządowego „Mieszkanie plus”, Powiat otrzymał zapytania z
Krajowego Zasobu Nieruchomości odnośnie terenów należących do Skarbu
Państwa. W sprawie terenów stanowiących mienie Powiatu, takiego zapytania
nie było.
Kwota dofinansowania zimowego Grand Prix Sztumu wyniosła 3.000 zł z
przeznaczeniem na nagrody.
Odnośnie sprawy nieprawidłowości w ZS im. J. Kasprowicza w Sztumie jeszcze
nie ma prawomocnego wyroku. Oskarżone osoby zostały uznane za winne i
został im wyznaczony termin 3 lat na naprawienie szkody.
Ulica Kochanowskiego Sztumie po remoncie nie była ani razu zalana.
Zastrzeżenia p. Fili dotyczące wjazdu na jego nieruchomość nie mają związku z
drogą powiatową. Naczelnik Derbich uzupełnił informacje przekazane przez
Starostę, o stwierdzenie, iż nie wprowadził podczas sesji w miesiącu styczniu
radnych w błąd przekazując informacje o braku pism dotyczących zalewania
przedmiotowej ulicy, co zarzucił mu p. Fila. Pismo od wnioskodawcy wpłynęło
w październiku ubiegłego roku i dotyczyło posesji p. Fili a nie zalewania drogi.
Inwestycja nie jest jeszcze zakończona i jej drugi etap planowany w roku
bieżącym zapewni odprowadzenie wody na całym odcinku od ronda za tereny
ogródków działkowych.
Naczelnik Aneta Kwiatkowska udzieliła odpowiedzi w sprawie szybkiego
internetu. W związku z podpisaną w październiku 2017 roku ustawą o
ogólnopolskiej sieci edukacyjnej. Jej operatorem została Naukowa Akademia
Sieci Komputerowych Państwowy Instytut Badawczy. Będzie ona podawała do
publicznej wiadomości harmonogram wytypowania szkół i termin ich
podłączenia do sieci. Z naszego Powiatu są wytypowane trzy placówki tj. ZS w
Dzierzgoniu oraz SOSW w Kołozębiu i w Uśnicach. Do powiatu zwróciła się
firma Orange, która w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa realizuje
inwestycje budowy sieci światłowodowej. Dyrektorzy wytypowanych placówek
oświatowych wyrazili już zgody na udostepnienie nieruchomości na wykonanie
ww. inwestycji, która ma zostać zakończona do końca sierpnia br.
Na pytania radnego Zielonki w sprawie dróg odpowiedzi udzielił Wicestarosta
Antoni Downarowicz. Podczas ubiegłego roku i mokrego lata wiele z dróg
powiatowych, zwłaszcza tych gruntowych uległo degradacji, pomimo
przeprowadzanych na nich prac remontowych i naprawczych. Będą one w miarę
możliwości pogodowych sukcesywnie usuwane i naprawiane.
Starosta Cymerys dodał, że w sprawie drogi Mikołajki Pomorskie- Balewo,
czekamy na rozstrzygniecie przetargu. Zgłaszane uwagi i zastrzeżenia, jak
również prośby mieszkańców poszczególnych miejscowości będą przez nas
przyjęte. Nie mamy zastrzeżeń do jakości wykonania remontów cząstkowych
przez wyłonioną firmę i zarzut dotyczący naprawy tylko większych ubytków nie

jest zgodny z prawdą. Nawierzchnia drogi jest utleniona i od ponad 30 lat
kwalifikuje się do całkowitej wymiany, dodał naczelnik Derbich.
Na drodze Minięta – Nowy Targ zostały odtworzone granice. Droga wiedzie po
właściwym torze, jej ponad 2 km odcinek wymaga bardzo dużych nakładów
finansowych w przypadku jej utwardzenia.
W kwestii sprawy lustra na krzyżówce w m. Polaszki, Starosta stwierdził, że
uważa, iż należy przywrócić pierwotne oznaczenie tej drogi.
Droga Pierzchowice- Trzciana jest drogą szutrową, była remontowana w
zeszłym sezonie i została przez nas po uwagach mieszkańców zweryfikowana,
ale na skutek warunków atmosferycznych po okresie zimowym wymaga
naprawy, co zostanie wykonane. Drogi szutrowe i gruntowe w innych gminach
naszego powiatu również będą naprawiane.
W odpowiedzi na zgłoszony wniosek radnego Grzonki dotyczący zastojów
wody na drodze w kierunku Szrop, Wicestarosta Downarowicz odpowiedział, że
jest już wyłoniony wykonawca zajmujący się ścinaniem zawyżonych poboczy.
Również wykonuje je ekipa Starostwa zajmująca się utrzymaniem dróg
powiatowych.
Radny Wojciech Zielonka odniósł się do odpowiedzi udzielnej przez Starostę
Cymerysa na pytanie dotyczące dróg w Mikołajkach Pomorskich i stwierdził, iż
działania podejmowane w zakresie utrzymania dróg są pozytywnie oceniane.
Oczekiwania mieszkańców korzystających z dróg gruntowych są nieustanne,
ponieważ te drogi ulegają najszybszej degradacji. W kwestii lustra stoi nadal na
stanowisku, że Starosta nie ma racji i jest ono konieczne.
W odpowiedzi Starosta Cymerys odparł, że organem wykonawczym jest Zarząd
który zajmie stanowisko w tej sprawie podczas najbliższego posiedzenia.
Ad.13 Wnioski i oświadczenia radnych
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Sylwia Kubik poinformowała
członów Rady, iż w miesiącu styczniu odbyło się połączone posiedzenie
Komisji Rewizyjnej i Komisji ds. Społecznych i Bezrobocia, Bezpieczeństwa
Publicznego i Zdrowia, których tematem była zasadność i zgodność z
przepisami prawa prowadzonej inwestycji remontu bloku operacyjnego w
sztumskim szpitalu. Komisja jednogłośnie, po przeprowadzonej dyskusji
ustaliła, że inwestycja jest zasadna i zgodna z prawem, podnosimy wartość
naszego budynku, gdyż inwestujemy w środki trwałe Powiatu.
Ad.14 Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady zwróciła się do obecnych podczas obrad sesyjnych
dyrektorów placówek oświatowych o pomoc i współpracę dla Młodzieżowej
Rady Powiatu Sztumskiego.

Poinformowała również, iż w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs
wspierający przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe i zaprosiła na
pierwsze z cyklu zaplanowanych spotkań, które odbędzie się w Sztumie 5 marca
br.
Radny Adam Krupa w imieniu organizatorów zaprosił na organizowane 1 marca
w Waplewie Wielkim Powiatowe Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Radny Piotr Stec poinformował, o organizowanej 4 marca kolejnej edycji Biegu
Tropem Wilczym, stanowiącej element ogólnopolskiej akcji poświęconej
pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Spraw innych nie wniesiono.
Ad.15 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun
zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Porządek XXXVIII sesji Rady
Powiatu Sztumskiego został wyczerpany, zamykam obrady”.
Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1730.
Protokół sporządziła
Lilianna Andrzejczuk – Wyłupska
Przebieg sesji zarejestrowano na nośniku elektronicznym.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego
Jolanta Szewczun

Zapoznałam/em się z treścią Protokołu nr XXXVIII/2018:
Butkiewicz Ludwik- …………………………
Cieciora Marek - ………………………………
Cymerys Wojciech - ………………………….
Downarowicz Antoni - ……………………….
Grzonka Janusz - ……………………………...
Krupa Adam - ………………………………….
Kubik Sylwia - …………………………………
Mazerski Ryszard - …………………………….
Nazarewicz Ewa - ………………………………
Sarnowski Leszek - …………………………….
Skolimowska Teresa …………………………...
Stec Piotr - ……………………………………..
Szewczun Jolanta - ……………………………
Thiede Waldemar - …………………………....
Warunek Józef - ……………………………….
Zielonka Wojciech - …………………………...
Zwolenkiewicz Zbigniew- ………………………

