Protokół nr XXXIX/2018
Sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 27 marca 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 Józef Warunek.
Lista obecności radnych stanowi Załącznik nr 1 do Protokołu nr XXXIX/2018.
Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik nr 2 do Protokołu nr XXXIX/2018.
Ad.3 Przyjęcie porządku obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXXVIII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
27.02.2018 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Sztumie za 2017 rok – referuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Dorota Bulkowska.
8. Informacja z działalności i realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w
Sztumie za 2017 rok – referuje z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Sztumie Roman Kulpa
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2017
rok – referuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów Halina Gierała
10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2018 roku –
referuje Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Ewelina Łęgowska
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie– referuje Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie Ewelina Łęgowska

c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej Straży
Rybackiej – referuje Starosta Powiatu Wojciech Cymerys
d) w sprawie zwrotu niewykorzystanej części darowizny dokonanej przez
Gminę Stary Targ na rzecz Powiatu Sztumskiego – referuje Inspektor Wydziału
GK Danuta Jas
e) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w formie zaocznej - referuje Naczelnik Wydziału EK
Aneta Kwiatkowska.
f) w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad
zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - referuje
Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
g) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok – referuje
Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata
2018-2028 – referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.
Porządek został przez Radę przyjęty 15 głosami „za”, 1 radny „był przeciw”
Porządek stanowi Załącznik nr 3 do Protokołu nr XXXIX/2018.
Ad.4 Przyjęcie Protokołu nr XXXVIII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z
dnia 27 lutego 2018 roku.
Protokół nr XXXVIII został przyjęty 16 głosami.
Przewodnicząca przeszła do prowadzenia dalszej części obrad wg przyjętego
porządku.
Starosta wraz z Przewodnicząca złożyli podziękowania dwóm uczestnikom
pomorskiego plebiscytu Trener Roku i Sportowiec Roku , którzy reprezentowali
Powiat Sztumski na 65 Gali Sportu tj. panu Marcinowi Chańko oraz jego
podopiecznemu Jakubowi Pawlak.

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 marcu 2018
roku.
Informacja stanowi Załącznik nr 4 do Protokołu nr XXXIX/2018.
Ad.6 Interpelacje i zapytania.
Głos zabrał radny Leszek Sarnowski, który stwierdził, że jego pierwsze pytanie
dotyczyć będzie przedstawionego sprawozdania z działalności Zarządu. W
związku z przedstawionym stanowiskiem Zarządu w sprawie budowy basenu
zwrócił się z prośbą o uzasadnienie podjętych decyzji, dotyczących lokalizacji
przedsięwzięcia oraz wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji.
Drugie pytanie dotyczyło Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie, dlaczego
pracownicy nie zostali oni objęci regulacjami płacowymi, jakie miały miejsce
we wszystkich jednostkach organizacyjnych powiatu, pomimo, iż były na ten cel
zabezpieczone środki?
Ostania kwestią poruszoną przez radnego sprawa, był stan drogi prowadzącej
do garaży znajdujących się na terenie sztumskiego szpitala. Czy droga ta
zostanie utwardzona?
Radny Adam Krupa zapytał, czy w związku z dodatkową pulą środków, jaką
rząd przeznaczył na modernizacje i przebudowę dróg lokalnych, Powiat będzie
składał dodatkowy wniosek o wykonanie remontu któregoś z odcinków naszych
dróg powiatowych?
Radny Piotr Stec w nawiązaniu do przedstawionej informacji z działalności
Zarządu w okresie międzysesyjnym zapytał, dlaczego odmówiono Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Sztumie zwiększenia budżetu i na co miały
być przeznaczone wnioskowane środki?
Poprosił o podanie powodów unieważnienia otwartych konkursów ofert na
realizację zadań publicznych.
Kolejne pytanie dotyczyło remontowanych dróg i zmiany organizacji ruchu. Na
jakim etapie jest sprawa modernizacja drogi 603 do Białej Góry ?
Interpelacje dotyczące dróg powiatowych złożył również radny Ludwik
Butkiewicz. Zwrócił uwagę na panujący w m. Lubochowo nieporządek
dotyczący nawierzchni oraz stanu chodników i poboczy oraz występowaniem
wzdłuż drogi skupisk groźnej dla ludzi i zwierząt rośliny pn. barszcz

Sosnowskiego. Czy nasz samorząd planuje podjąć jakieś działania mające na
celu zwalczanie tej rośliny?
Po przewróconym drzewie na drodze Lubochowo - Pronie pozostała karpa,
która wchodzi w część pasa drogowego. Z uwagi na stwarzające zagrożenie
zwrócił uwagę na konieczność jej usunięcia.
Powrócił do sprawy drogi 3132G od Lubochowa do Najatek. Również
nieprzejezdna jest droga od m. Stary Dzierzgoń do Piaski Morąskie - są tam
duże wyrwy.
Z przedstawionego przez Starostę sprawozdania wynika, że grupa zajmująca się
utrzymaniem dróg powiatowych utwardziła drogę Kielmy – Protajmy, ale
zostało to wykonane w sposób niewystarczający, stwierdził. Jakie działania
zostały podjęte w zakresie zalewania tej drogi?
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu zwróciła się z
pismem do Powiatu o wykonanie chodnika przy szkole. Rada otrzymała
odpowiedź na swój wniosek, ale w ostatnim czasie prowadzone są tam prace
pomiarowe. Czy Starostwo Powiatowe wie o planowanych pracach i czy są
jakieś ustalenia dotyczące przebiegu chodnika?
Powrócił również do sprawy przepustu w m. Lubochowo. W związku z
odpowiedzią Starosty na to pytanie podczas obrad sesyjnych w miesiącu lutym,
radny zwrócił uwagę, że należałoby odnowić rowy wzdłuż drogi powiatowej.
Kolejna uwaga radnego dotyczyła W m. Tabory, gdzie na podkładach zalega
gruba warstwa błota, którą należałoby usunąć. Droga z m. Tabory do m. Pronie
jest nieprzejezdna.
Radny nawiązał do słów Starosty Cymerysa o braku zgody na akceptację trasy
pomijającej m. Sztum na zaproponowanej siatce połączeń komunikacyjnych
Powiatu dla nowego przewoźnika OliwiaBus. Nowy przewoźnik otrzymał zgodę
na działalność i radny zwrócił uwagę, że Powiat składa się z innych
miejscowości a nie tylko ze Sztumu. Mieszkańcy Myślic i Przezmarku są
niezadowoleni, że przewoźnik do nich nie dociera.
Radny Waldemar Thiede zapytał o umorzone odsetki dla spółki Szpitale
Polskie. Jaka była podstawa umorzenia? Jak podjęcie decyzji o umorzeniu
odnosi się do umowy głównej zawartej ze Spółką?
Ul. Przytulna w Dzierzgoniu jest w bardzo złym stanie. Radny przekazał, że
Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na remont tej drogi,
ale Powiat planuje remontować w tym roku jedynie ul. Traugutta w
Dzierzgoniu. Zapytał czy ta droga będzie remontowana w ramach remontu
cząstkowego?
Przypomniał o deklaracji Starosty z miesiąca lutego dotyczącej wykonania
wycinki zakrzaczeń przy ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu, jak również
usunięcia drzewa za m. Bruk i na przejściu dla pieszych ul. Żeromskiego w
Sztumie. Jakie są decyzje i podjęte działania w ww. kwestiach?
Kolejne pytanie dotyczyło podjętych przez Starostę działań mających na celu
umożliwienie młodzieży z miejscowości krańcowych powiatu lub słabo

skomunikowanych polepszenie dostępu do komunikacji umożliwiającej dojazd
do szkół w Sztumie i Malborku.
Czy zostały podjęte jakieś działania dotyczące drogi prowadzącej do domu
rodzinnego na ul. Wojska Polskiego w Dzierzgoniu?
Czy Zarząd Powiatu podjął działania w kierunku przekazania
wyremontowanych dróg min. ul. Limanowskiego, ul. Reja Gminie Dzierzgoń?
Z jakich środków był finansowany remont chodnika przy ul. Polnej w Sztumie i
na jakiej podstawie znalazł się on w zarządzie Powiatu?
Radny Wojciech Zielonka nawiązał do powołanej komisji zajmującej się sprawą
bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Radny stwierdził, że otrzymał
powiadomienie o jej obradach po terminie i w związku z tym nie uczestniczył w
spotkaniu. Konsekwentnie zapytał jaka jest decyzja w sprawie lustra w m.
Polaszki oraz przypomniał o drogach w Mikołajkach Pomorskich zgłaszanych w
interpelacjach tj. z Pierzchowic w kierunku Ryjewa oraz z m. Minięta w
kierunku Nowego Targu.
Radny Krupa zapytał kiedy ostatni raz otrzymali podwyżki pracownicy
administracyjni i gospodarczy w jednostkach oświatowych naszego Powiatu?
Czy takie podwyżki są planowane?
Na tym interpelacje i zapytania zakończono.
Przewodnicząca przeszła do dalszej części porządku obrad.
Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Sztumie za 2017 rok
Sprawozdanie przedłożyła członkom Rady Inspektor Powiatowy Dorota
Bulkowska. Poinformowała, że sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane
przez Komisję ds. Społecznych.
Przewodząca otworzyła dyskusję.
Radny Krupa zapytał, z czego wynika, z PINB w Sztumie ma najniższy budżet
w naszym województwie?
Inspektor Bulkowska odpowiedziała, że nie zna odpowiedzi na to pytanie.
Może to wynikać z faktu,, iż Inspektorat w Sztumie został utworzony
najpóźniej. Nie ma na to wpływu liczba prowadzonych spraw, która jest
zbliżona do prowadzonych w Malborku czy Kwidzynie, a stan kadrowy w
sztumiejest mniejszy. W mojej ocenie, ma na to wpływ liczba mieszkańców w
poszczególnych gminach, dodała. Nasza działalność jest finansowana nie przez
Powiat, ale z budżetu państwa. Jesteśmy administracją rządową- korpusem
służby cywilnej, finansowanym w całości z dotacji, podobnie jak Komenda
Straży Pożarnej.
Wobec braku pytań Przewodnicząca zamknęła dyskusję.

Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 5 do Protokołu nr XXXIX/2018.
Ad.8 Informacja z działalności i realizacji budżetu Powiatowego Urzędu
Pracy w Sztumie za 2017 rok
Informacje przedstawił zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Sztumie Roman Kulpa. Stwierdził, że bezrobocie na terenie powiatu
sukcesywnie spada. W ciągu ostatniego roku spadło o ponad 3%. W porównaniu
z woj. pomorskim kształtuje się na poziomie 5,5%, w skali kraju na poziomie
6,6%. Informacja została pozytywnie zaopiniowana przez Komisje ds.
Społecznych oraz Komisje Budżetową Rady Powiatu Sztumskiego, dodał.
Radni uwag ani pytań do złożonej informacji nie wnieśli.
Informacja stanowi Załącznik nr 6 do Protokołu nr XXXIX/2018.
Ad. 9 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów
za 2017 rok
Sprawozdanie członkom Rady złożyła Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Halina Gierała
Przewodząca otworzyła dyskusję. Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca
zamknęła dyskusję.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 7 do Protokołu nr XXXIX/2018.
Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne
zadania w 2018 roku
Treść uchwały przedstawiła członkom Rady Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sztumie Ewelina Łęgowska.
Dodała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję ds.
Społecznych oraz Komisję Budżetową.
Radny Butkiewicz zapytał o występującą w tabeli pozycje dot. tłumaczeń, czy
przewodnika. Czy w przeszłości środki były wydatkowane na ten cel?
Kierownik Łęgowska odpowiedziała, że jest to nowe zadanie, wprowadzone od
trzech lat, środki nie były na ten cel wydane. Były one pod koniec roku
budżetowego przenoszone na inne zadania.

Radni uwag ani zapytań do projektu uchwały nie wnieśli.
W obecności 16 radnych, Rada 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXIX/226/2018 w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
poszczególne zadania w 2018 roku
Uchwała stanowi Załącznik nr 8 do Protokołu nr XXXIX/2018.
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Treść uchwały przedstawiła Radzie Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sztumie Ewelina Łęgowska.
Dodała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję ds.
Społecznych oraz Komisję Budżetową.
Radni uwag ani zapytań do projektu uchwały nie wnieśli.
Radni uwag ani zapytań do projektu uchwały nie wnieśli.
W obecności 16 radnych, Rada 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXIX/227/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Uchwała stanowi Załącznik nr 9 do Protokołu XXXIX/2018
c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej
Straży Rybackiej
Treść uchwały przedstawił radnym Starosta Powiatu Wojciech Cymerys.
Dodał, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję ds.
Społecznych.
Korzystając z okazji Starosta przedstawił zaproszonego na obrady Pana Jacka
Lewandowskiego nowego Komendanta Społecznej Straży Rybackiej, który
zabrał głos i przybliżył zgromadzonym zakres swojej pracy.
Radni uwag ani zapytań do projektu uchwały nie wnieśli.
W obecności 16 radnych, Rada 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXIX/228/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu
Społecznej Straży Rybackiej
Uchwała stanowi Załącznik nr 10 do Protokołu XXXIX/2018

d) w sprawie zwrotu niewykorzystanej części darowizny dokonanej
przez Gminę Stary Targ na rzecz Powiatu Sztumskiego
Treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Inspektor Wydziału
GK Danuta Jas. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji
Budżetowej.
Radni uwag ani zapytań do projektu uchwały nie wnieśli.
W obecności 16 radnych, Rada 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXIX/229/2018 w sprawie zwrotu niewykorzystanej części darowizny
dokonanej przez Gminę Stary Targ na rzecz Powiatu Sztumskiego
Uchwała stanowi Załącznik nr 11 do Protokołu XXXIX/2018
e) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w formie zaocznej
Treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Naczelnik Wydziału
EK Aneta Kwiatkowska. Naczelnik dodała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe oraz Komisję Edukacyjną.
Radni uwag ani zapytań do projektu uchwały nie wnieśli.
W obecności 16 radnych, Rada 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXIX/230/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej
Uchwała stanowi Załącznik nr 12 do Protokołu XXXIX/2018
f) w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach
oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Naczelnik Wydziału
EK Aneta Kwiatkowska. Naczelnik dodała, że projekt uchwały został
pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe oraz Komisję Edukacyjną.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Radni uwag ani zapytań do projektu uchwały nie wnieśli.

W obecności 16 radnych, Rada 16 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XXXIX/231/2018 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz
szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych
Uchwała stanowi Załącznik nr 13 do Protokołu XXXIX/2018
g) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok
Projekt uchwały przedstawiła członkom Rady Skarbnik Powiatu. Projekt był
przedstawiany na Komisji ds. Budżetu i otrzymał pozytywna opinię, dodała.
O g. 16.15 obrady sesyjne opuścił radny Piotr Stec.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku uwag, Przewodnicząca
zarządziła głosowanie.
W obecności 14 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
XXXIX/232/2017 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018
rok. W głosowaniu nie brał udziału radny Ludwik Butkiewicz.
Uchwała stanowi Załącznik nr 14 do Protokołu nr XXXIX/2018.

h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2018
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska. Projekt był
przedstawiany na Komisji ds. Budżetu i otrzymał pozytywna opinię
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
W obecności 14 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
XXXVII/233/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Sztumskiego na lata 2018. W głosowaniu nie brał udziału radny
Ludwik Butkiewicz.
Uchwała stanowi Załącznik nr 15 do Protokołu nr XXXIX/2018

Ad. 11 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Starosta Wojciech Cymerys.
W kwestii budowy basenu Starosta stwierdził, że Zarząd Powiatu nie jest w
żaden sposób przeciwny jego budowie. Przedstawił chronologie wydarzeń
począwszy do pisma, z jakim zwrócił się Burmistrz Sztumu, w którym
wskazano dwie lokalizacje dla inwestycji tj. park sztumskiego szpitala przy
budynku rehabilitacji lub teren przy boisku „ORLIK”. Przygotowana odpowiedź
przez Starostwo na pismo zawierała wskazanie działek gminnych,
korzystniejszych dla tej inwestycji tj. terenu parku miejskiego lub gruntów przy
ul. Kochanowskiego oraz zawierała argumentację dot. niemożliwości
zlokalizowania budowy na proponowanych działkach. W przypadku działki
przy „orliku” z uwagi na planowane powstanie lądowiska dla helikopterów,
gdzie zostały już wydane decyzje, parkingu ogólnodostępnego oraz drogi
pożarowej. Budowa w parku szpitalnym koliduje z planami rozbudowy
kompleksu szpitalnego przez Spółkę. Gmina nie czekając na odpowiedź
Starostwa wszczęła postępowanie o lokalizacji inwestycji celu publicznego na
działce przy ul. Kasprowicza. Kolejne pismo Starostwo szerzej i bardzie
szczegółowo wyjaśniało wcześniej przedstawiona argumentację. Mamy
informacje, że Gmina Sztum wszczęła postepowanie w sprawie drugiej
lokalizacji dla przedsięwzięcia z lokalizacją przy ul Słonecznej. Starosta
ponownie podkreślił, że Zarząd Powiatu Sztumskiego nie jest przeciwny
budowie basenu.
Radny Sarnowski stwierdził, że odpowiedź i stanowisko Zarządu jest
pocieszające, ale zapytał, co formalnie znaczy, że zostało wszczęte
postepowanie administracyjne.
Starosta oddał głos Naczelnikowi Wydziału Architektury Wojciechowi
Babalskiemu, który wyjaśnił, że procedura wszczęcia, którą podjęła Gmina
Sztum, jest sprawdzeniem czy na danym terenie, po spełnieniu pewnych
przesłanek może powstać inwestycja. Jest to w skrócie opracowanie planu
zagospodarowania przestrzennego dla konkretnej działki. Uzyskanie pozytywnej
opinii wymaga jednak zgody właściciela terenu. Ten wskazany teren został
przez Powiat zaplanowany wiele lat wcześniej pod konkretne inwestycje, które
są sukcesywnie realizowane.
Radny Sarnowski ponownie zabrał głos i powiedział, że nie widzi logicznego
uzasadnienia dla całej sytuacji i podjętych działań przez Gminę Sztum, która nie
czekając na odpowiedź ze strony Powiatu podejmuje kolejne działania, a
informowana pisemnie o zajmowanym stanowisku rozpoczyna procedurę
postępowania administracyjnego. Zaapelował o podjęcie rozmów w kwestii,
którą uznaje za ważną społecznie dotyczącą inwestycji istotnej zarówno dla
rozwoju Gminy, jak i Powiatu.
Starosta po raz kolejny podkreślił, że Zarząd Powiatu Sztumskiego nie jest
przeciwny budowie basenu, ale jego lokalizacji wskazanej przez Gminę.

Opowiadając na drugie pytanie radnego Starosta poinformował, że Zarząd
dokonał analizy zarobków we wszystkich jednostkach Powiatu. Osiągane
dochody przez pracowników ZAZ-u są średnio o 500 do 1000 zł większe od
tych osiąganych na podobnych stanowiskach w innych jednostkach. Dlatego nie
wyrażano zgody na wprowadzenie regulacji płacowych, jakie miały miejsce w
pozostałych jednostkach od 1 stycznia br.
Radny Sarnowski w odpowiedzi stwierdził, że należałoby rozważyć czy
Komisja Społeczna nie powinna zająć się tą kwestią, na którymś z najbliższych
posiedzeń.
Radny Downarowicz zabrał głos i stwierdził, że zmiana planu pracy komisji nie
leży w kompetencji pojedynczych radnych, ale Zarządu. Skarbnik uzupełniła, że
w przesłanym sprawozdaniu z wykonania budżetu jest część poświęcona
zarobkom w administracji w poszczególnych jednostkach. Zatem z każdy z
radnych może się z nią szczegółowo zapoznać.
W sprawie stanu drogi prowadzącej do garaży na terenie sztumskiego szpitala,
Starosta stwierdził, iż jest to droga szutrowa, po każdym sezonie zimowym
wymagająca naszej interwencji. Zapewnił, że na pewno zostanie doprowadzona
do stanu zadawalającego jej użytkowników.
Odpowiadając na pytanie radnego Krupy Starosta potwierdził, iż zostały
przeznaczone dodatkowe środki rządowe na ten cel. Wicestarosta Downarowicz
uzupełnił, że środki otrzymane przez Wojewodę Pomorskiego przeznaczone są
na drogi gminne i powiatowe. Wysokość dotacji dla jednego projektu do 5 ml
zł., udział procentowy od 60 do 80 %. My jako Powiat składamy wniosek o
dofinansowanie drogi pomiędzy Starym Polem przez Żuławkę w kierunku
Dzierzgonia. Odcinek ok 3 km, na który mamy pełną dokumentacje. Wniosek
zostanie złożony do wyznaczonego terminu tj. do 15 kwietnia br.
Zarząd nie przeznaczył dodatkowych środków na Poradnię PsychologicznoPedagogiczną, ponieważ nie ma możliwości finansowych na ich realizację,
odpowiedział Starosta na pytanie radnego Piotra Steca. Zwrócił również uwagę
na rozbieżność w kwotach wydatków i przyznawanej subwencji oświatowej.
Odpowiedzi w sprawie otwartych konkursó ofert na realizacje zadań
publicznych udzieliła Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska. Zostały one
unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadań z zakresu
kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, natomiast
konkurs z zakresu edukacji, oświaty i wychowania został unieważniony,
ponieważ wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymogów formalnych.
W sprawie modernizacji drogi 603 nie zaszły nowe okoliczności, przekazał
Straosta. W Zarządzie Dróg Wojewódzkich jest złożona nasza dokumentacja,
ale nie mamy sygnałów postępów w sprawie.
W kwestii stanu technicznego i porządku na drogach powiatowych Starosta
Cymerys oddał głos Naczelnikowi Wydziału KT Maciejowi Derbichowi. W m.

Lubochowo po okresie zimowym nie zostały jeszcze wykonane żadne prace,
stwierdził. Rozpoczęły się remonty cząstkowe na naszych drogach
powiatowych. Pierwsze prace zostaną wykonane w Gminie Stary Dzierzgoń,
gdzie degradacja dróg jest największa.
Problem z inwazyjną i niebezpieczną rośliną, jaką jest barszcz Sosnowskiego
będziemy starali się rozwiązać. Zajmie się tym nasza grupa utrzymująca drogi.
Karpa na drodze Lubochowo- Pronie zostanie w najbliższym czasie usunięta.
Stan drogi od Lubochowa do Najatek jest nam znany, stwierdził Starosta. Jest to
droga, którą corocznie Powiat utwardza kruszywem, ale ulega ona rozmyciu.
Uzupełniono największe ubytki, dalsze prace zostaną wykonane.
Na dalsze pytania dotyczące stanu dróg powiatowych udzielał odpowiedzi
Wicestarosta Downarowicz. Droga Stary Dzierzgoń- Piaski i Kielmy-Protajmy
zostanie oczywiście naprawiona, ekipa remontowa jest już w terenie. Prace będą
trwały.
W sprawie zalewania drogi Kielmy- Protajmy Naczelnik Derbich podjął już
interwencje, wyjaśnił Starosta. W sprawie odwodnienia pól zostały wszczęte
postępowania administracyjne. W rzeczce płynącej wzdłuż drogi zadomowiły
się bobry, co przyczynia się do wzrostu poziomu wody i zalewania drogi.
Usuniecie zagrożenia jest zadaniem dzierżawcy gruntu.
W sprawie chodnika w Starym Dzierzgoniu w okolicach szkoły było pismo, na
które została udzielona odpowiedź, poinformował Starosta. Wg ostatnich ustaleń
po wizycie wójta, zmieniono koncepcje wykonania zadania i dokonano
pomiarów, ustalono zakres prac, wstępny kosztorys i trwają przygotowania do
zlecenia wykonania projektu.
Naczelnik Derbich udzielając odpowiedzi na interpelację radnego Butkiwicza w
sprawie przepustu w Lubochowie, poinformował, że ustawa o drogach
publicznych reguluje, kto odpowiada za przepust. W tym przypadku uwaga
radnego jest słuszna. Podjęte obecnie działania, na niektórych odcinkach
obejmują również odtwarzanie rowów. Sukcesywnie będzie to realizowane na
newralgicznych odcinkach dróg.
Uwaga dotycząca uprzątnięcia błota w Taborach została przyjęta, niemniej
jednak należy poczekać aż ono obeschnie, ponieważ w tym miejscu zalegają go
większa ilość. Najprawdopodobniej dotychczas podejmowane działania nie
przyniosły oczekiwane skutku. Będą poszukiwane nowe rozwiązania tej kwestii.
W sprawie przewoźnika OliwiaBus nie zmieniłem zdania, stwierdził Starosta
Cymerys. Konsekwencją pojawienia się nowego przewoźnika było pismo
przewoźnika Latocha informujące o planach zawieszenia połączeń na trasie do
Starego Dzierzgonia. Pojawienie się nowego przewoźnika może spowodować
problem zawieszenia lub wycofania się na stałe któregoś z przewoźników
obsługujących tę trasę. Konsekwencje takich działań uderzą w mieszkańców
gmin.
W odpowiedzi na pytanie radnego Thiede Starosta podkreślił, że mówiono
wielokrotnie, że to Zarząd Powiatu podejmuje decyzje o umorzeniach odsetek

od czynszu, kierując się zasadą przyjęta przez radnych, aby jak najwięcej
środków kierować na wyposażenie szpitala i jego modernizacje. Zarząd stoi na
stanowisku, aby odsetki z czynszu umorzyć, zapewniając tym samym
funkcjonowanie sztumskiej placówki i sprzyjać podejmowanym działaniom
prorozwojowym. Pożytki z czynszu są reinwestowane w szpital. Radny
stwierdził, że uznaje odpowiedź Starosty za wyczerpująca i jest nią
usatysfakcjonowany.
Pismo w sprawie przejęcia ul. Reja i Limanowskiego w Dzierzgoniu zostało do
Gminy skierowane. Do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi. Ulica Przytulna w
Dzierzgoniu jest kolejnym przykładem drogi, która nie powinna mieć statusu
drogi powiatowej. Na tej drodze nie obywa się ruch publiczny, a jest to droga
osiedlowa. Będziemy ją remontować w ramach remontów cząstkowych. Ulicę
Traugutta będziemy remontować wspólnie z Gmina Dzierzgoń na zasadach
udziału 50 %.
Radny Thiede poprosił o głos i przekazał, że Gmina Dzierzgoń w sprawie
remontu ul .Przytulnej podjęła uchwałę zapewniającą udział w finansowaniu na
poziomie 50% każdej ze stron.
Podjęcie uchwały przez Gminę nie gwarantuje udziału Powiatu w
przedsięwzięciu, na które Powiat nie ma środków. Proponowano Gminie udział
w remoncie innych dróg, tam gdzie można uzyskać finansowanie z budżetu
państwa, jednak Gmina nie wyraziła zainteresowania. Na przestrzeni tych ponad
15 lat funkcjonowania Powiatu Sztumskiego wyremontowano ponad 100 km
dróg, powiedział Starosta Wojciech Cymerys.
Wicestarosta Downarowicz dodał, że trzeba korzystać ze środków pomocowych,
a z własnych środków możemy przeprowadzić niewielkie remonty. W Powiecie
pozostało jeszcze do zmodernizowania ponad 100 km.
Rozumiem, że grupa pracowników Starostwa przeprowadzi na wspomnianej
przez mnie ul. Przytulnej remont, zapytał radny Thiede.
Starosta odpowiedział, że remonty prowadzone są sukcesywnie i na pewno
zostanie ona naprawiona, jednak kolejność wykonania prac zależy od priorytetu
drogi oraz stanu jej nawierzchni. Podobnie wygląda sprawa z usuwaniem
zakrzaczeń przy drogach. Drzewo na przejściu dla pieszych zostanie usunięte,
podobnie jak to na drodze w okolicach Bruku. W obu przypadkach zostały
wszczęte procedury.
Komunikacja dla miejscowości krańcowych Powiatu jest już rozwiązana w
sposób zaproponowany przez przewoźników. Dla młodzieży mającej trudności
w dojazdach do szkół mamy możliwość zapewnienia miejsc w internacie.
Chodnik przy ul Polnej został wykonany w ramach inwestycji tzw. Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Nie były ujęte w specyfikacji, ale
wykonawca robót je wykonał, odpowiedział Starosta.
W odpowiedzi na zgłoszoną uwagę radnego Zielonki dotyczącą powiadomienia
go o posiedzeniu Komisji powołanej decyzją Zarządu, zajmującej się sprawą
min.lustra w m. Polaszki, Starosta przyznał, że jest to niedociągnięcie ze strony

Starostwa Powiatowego. Decyzją Starosty korespondencja kierowana do
radnych ma odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej, łącznie z
zaproszeniami. W związku z zaistniałą sytuacją Komisja zostanie powołana
ponownie, aby wszystkie zainteresowane strony zostały powiadomione w
terminie i miały możliwość uczestnictwa w jej pracach.
Radny Krupa zaapelował o zaproszenie do prac w komisji pani sołtys, która jest
uczestnikiem ruchu na tej drodze. Starosta Cymerys odpowiedział, że nie widzi
przeciwskazań i pani sołtys zostanie powiadomiona o posiedzeniu komisji.
Droga z Pierzchowic w kierunku Trzciana jest drogą szutrową, będzie
wyrównywana, podobnie jak droga z Minięt w kierunku Nowego Targu.
Radny Zielonka poprosił o głos i dodał, że kwestia lutra powinna być już dawno
załatwiona poprzez ustawienie ww. lustra we wskazanym miejscu, które jest
potencjalnie niebezpieczne. Przypomniał również o sprawie, którą poruszał po
przejściu przez Powiat silnych wiatrów, w wyniku których zniszczeniu uległy
min. trakcja elektryczna, natomiast pozostałe elementy połamanych drzew
zagrażają pojazdom min w miejscowości Wilczewo. Do dnia dzisiejszego nie
stwierdzam podjęcia żadnych działań w tej sprawie.
Starosta odpowiedział, że Naczelnik Derbich przyjmuje dochodzące sygnały i
będzie podejmował działania.
Radny Grzonka odniósł się do planowanego remontu drogi przez Żuławkę
Sztumską. Koszt całego 3 km. odcinka wg wyliczeń wynosi ok 3 ml złotych. 20
% udział Powiatu to kwota 600 tys. zł jaką musimy przeznaczyć z budżetu. Czy
mamy zabezpieczoną taką kwotę? Dodał, że w jego ocenie należy korzystać z
możliwości dofinansowania, ale wyraził obawę o możliwości finansowe
Powiatu.
Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że w sytuacji, kiedy otrzymujemy tak duże
dofinansowanie zewnętrzne, Zarząd dołoży wszelkich starań, aby środki na tę
inwestycję się znalazły.
Ad.12 Wnioski i oświadczenia radnych
Radny Zwolenkiewicz zabrał głos i przekazał zebranym, że ten rok jest dla
naszego Powiatu rokiem szczególnym, ponieważ przypada rocznica 200 – lecia
jego istnienia. 21.02.1818 roku ustanowiono siedzibę urzędu powiatowego w
Sztumie i zawnioskował o uczczenie tego faktu, poprzez wydanie oświadczenia
Rady lub wydanie okolicznościowego znaczka.
Ad.13 Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady przypomniała radnym o obowiązku złożenia do końca
kwietnia oświadczeń majątkowych na nowych drukach oraz podała termin
kolejnych obrad sesyjnych w miesiącu kwietniu. Sesja planowana jest na 24
kwietnia br.

Ad.14 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun
zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Porządek XXXIX sesji Rady Powiatu
Sztumskiego został wyczerpany, zamykam obrady”.
Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1725.
Protokół sporządziła
Lilianna Andrzejczuk – Wyłupska
Przebieg sesji zarejestrowano na nośniku elektronicznym.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego
Jolanta Szewczun

Zapoznałam/em się z treścią Protokołu nr XXXIX/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- ………………………

