Protokół nr XL/2018
Sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 24 kwietnia 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 17 radnych.
Lista obecności radnych stanowi Załącznik nr 1 do Protokołu nr XL/2018.
Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik nr 2 do Protokołu nr XL/2018.
Ad.3 Przyjęcie porządku obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XXXIX z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
27.03.2018 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z działalności Szpitala Polskiego w Sztumie za 2017 rok –
referuje Dyrektor Szpitala Polskiego Sztum Marzanna Kaczanowska
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sztumie za 2017 rok wraz z informacją z realizacji PFRON i rodzin
zastępczych. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej – referuje Kierownik PCPR
Ewelina Łęgowska
9. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z
organizacjami pozarządowymi w 2017 roku- referuje Naczelnik Wydziału EK
Aneta Kwiatkowska
10. Sprawozdanie z realizacji programu zimowego utrzymania dróg
powiatowych w sezonie 2017/2018 – referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej
Derbich
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok - referuje Skarbnik
Lucyna Bednarska
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia.

14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.
Porządek został przez Radę przyjęty 16 głosami „za”, 1 radny „był przeciw”
Porządek stanowi Załącznik nr 3 do Protokołu nr XL/2018.
Ad.4 Przyjęcie Protokołu nr XXXIX z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z
dnia 27 marca 2018 roku.
Protokół nr XXXIX został przyjęty 17 głosami.
Przewodnicząca przeszła do prowadzenia dalszej części obrad wg przyjętego
porządku.
Ad.5 Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym.
Starosta Sztumski wraz z przewodnicząca wręczyli Panu Witold Jówko medal
honorowy w uznaniu za zasługi dla Powiatu Sztumskiego. Jak dodał Starosta,
kapituła przyznała to wyróżnienie p. Jówko w maju zeszłego roku, ale
odznaczony nie mógł brać udziału w uroczystej sesji Rady zwołanej w związku
z obchodami 15-lecia Powiatu Sztumskiego
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 kwietniu
2018 roku.
Informacja stanowi Załącznik nr 4 do Protokołu nr XL/2018.
Ad.6 Interpelacje i zapytania.
Pierwszy głos zabrał radny Piotr Stec i zapytał o powody odmownej decyzji
Zarządu Powiatu dotyczącej dofinansowania budowy wodociągu w m. Kołoząb.
Jakie są zasady opracowywania arkuszy na kolejny rok szkolny i zaapelował o
to aby informacje o wolnych godzinach w palcówkach były przekazywane do
innych naszych jednostek.
Na jakim etapie jest modernizacja drogi do Białej Góry?
Czy w tej chwili w jednostkach prowadzone są jakieś kontrole, czy trwają czy są
może zakończone, zapytał.

Czy w sprawie budowy biogazowni w Postolinie jest oficjalny wniosek? I czy są
przewidywane konsultacje społeczne?
Radny Waldemar Thiede odniósł się do fatalnego stanu drogi powiatowej z
Dzierzgonia do Żuławki Sztumskiej w kierunku Starego Pola. Zaapelował o
przeprowadzenie bieżącego utrzymania i aktualizację oznakowania, usuniecie
pniaków, korzeni, dziury na drodze. Kiedy można się spodziewać bieżącego
remontu tej drogi?
Kiedy będzie znany termin realizacji modernizacji drogi Traugutta w
Dzierzgoniu? Czy został już rozstrzygnięty przetarg?
Radny zwrócił się w imieniu mieszkańców ulicy Przytulnej z prośbą o osobisty
udział Starosty w planowanym na miesiąc maj spotkaniu dotyczącym stanu
drogi.
Zwrócił uwagę, że w poprzednim miesiącu Zarząd nie przyznał dofinansowania
Stajni ISKRA, a kwietniu wnioskodawca je otrzymał. Z czego wynika taka
sytuacja? Dlaczego są takie różnice w przyznawanych kwotach dofinansowań?
Z nieoficjalnych źródeł pochodzi informacja dotycząca planowanej w
najbliższym czasie wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy w naszym powiecie. Czy
potwierdza Pan takie wydarzenie i czy są ustalone miejsca spotkania i trasa
objazdu po powiecie sztumski?, zapytał.
Ewa Nazarewicz zapytała o Klub „Zantyr”. Jaką łączną kwotę dofinansowania
otrzymał Klub w tym roku?
Radny Ludwik Butkiewicz: Zgłaszam interpelację po sesji Rady Gminy Stary
Dzierzgoń dotyczącą odkrzaczanią drogi do Lubochowa. Kolejne pytanie od
mieszkańców tej miejscowości dotyczy możliwości namalowania na jezdni
podwójnej linii ciągłej na zakrętach w okolicy kościoła.
Zauważył, że ponownie wraca do sprawy drogi do zabudowań państwa Butajło
czyli droga łącząca Lubochowo do m. Najatki. Mieszkańcy zbierają podpisy pod
petycją dotyczącą wykonania drogi, a atmosfera współpracy o której mówił Pan
Starosta podczas ostatniej sesji, nie ma miejsca.
Kolejną kwestią, na którą zwrócił uwagę radny, jest nieprzejezdność ułożonej z
płyt drogi w m. Górki i dalszego ciągu tej drogi.
Czy istnieje możliwość naprawy w ramach gwarancji powykonawczej drogi w
Giślu?
Radny Ryszard Mazerski: Czy można podjąć jakieś działania związane z
wyeliminowaniem bądź ograniczeniem zrzutu śmieci z Liwy, które zbierają się
w zatoczce, na wysokości Przystani Żeglarskiej w Białej Górze?
Radny Leszek Sarnowski: Zwracam się do Zarząd Powiatu, który przygotowuje
stanowiska na sesje Rady Powiatu. Mam uwagę dotyczącą stanowiska z 24
listopada 2015 roku. Dotyczyło ono bezprawnego zwolnienia z pracy

Przewodniczącej Rady Jolanty Szewczun. W świetle dwóch wyroków i
prawomocnym wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku, wiele sformuowań w
nim zawartych mija się z prawdą, W ostatnim akapicie, tego stanowiska władze
Dzierzgonia i ja osobiście zostaliśmy posądzeni o bezprawne działania.
Należałoby coś z tym stanowiskiem zrobić, ponieważ naruszono dobra osobiste,
a stanowisko dziś jest nieprawdziwe.
Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Szpitala Polskiego w Sztumie za 2017
rok
Sprawozdanie przedłożyła członkom Rady Dyrektor Szpitala Polskiego Sztum
Marzanna Kaczanowska. Styczeń - wrzesień to pierwszy etap kontraktowania,
od października, kiedy powstała sieć szpitali, w której jest nasz szpital, zmienił
się system finansowania, do końca roku- drugi. Dodała, że szpital w okresie
styczeń – marzec br. utrzymał ryczałt na tym samym poziomie, co w ostatnim
kwartale 2017 roku, a nawet odnotowano wzrost. Szpital otrzymał
kontraktowanie na okres 4 lat. Warunkiem utrzymania kontraktu jest wykonanie
min. 98 % ryczałtu. Oddzielne kontrakty są na Szpitalny Oddział Ratunkowy,
pracownię endoskopową i tomografii komputerowej, przychodnie
specjalistyczne, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ratownictwo medyczne, nocną i
świąteczną opiekę medyczną oraz rehabilitację. Większość z naszych oddziałów
pracowała poza ryczałtem, w tzw. nadlimitach. Największe przekroczenie
limitu wystąpiło na oddziale intensywnej terapii. Rozliczenie nadwykonań z
Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymaliśmy za okres od stycznia do września
w wysokości 84%, za ostatni kwartał 2017 roku – 96%. W zakresie inwestycji
zmodernizowaliśmy stację uzdatniania wody oraz wykonaliśmy remont klatek
schodowych w budynku głównym szpitala i budynku rehabilitacji.
Sprawozdanie było przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Komisji ds.
Społecznych oraz Komisji Budżetowej.
Przewodząca otworzyła dyskusję:
Radny Piotr Stec: Tabela nr 1 przedstawia zestawienie oddziałów i zakres
leczenia. Czy te wszystkie odziały i ich funkcjonowanie nie jest zagrożone?
Dyrektor Zarządzający Michał Michalak: Zagrożenia nie ma. Chcemy się
rozwijać, jeśli będzie możliwość finansowania. Jeśli uda nam się wspólnie z
Powiatem wyremontować III piętro, rehabilitacja będzie rozszerzona o
rehabilitację kardiologiczną.
Piotr Stec: Z danych wynika, że w roku ubiegłym odnotowano blisko 10 tys.
hospitalizacji, w tym ponad 1 tys. kardiologicznych. Najwięcej na oddziale
chirurgicznym. Moje pytanie dotyczy daty rozpoczęcia remontu bloku
operacyjnego?
Dyrektor Michalak: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na o pytanie
Starosta Downarowicz zabrał głos i wyjaśnił, iż na tę inwestycję Powiat ma
zaplanowane w budżecie środki w wysokości 2 mln zł. Jest zlecone wykonanie
dokumentacji, ponieważ ta z 2012 roku straciła na aktualności. Są nowe

wymogi, zmieniły się przepisy. Dokumentacja wykonana do końca czerwca br.,
na blok planowane wejście jest w sierpniu. Mamy podpisane porozumienie ze
Spółką dotyczące tej inwestycji. Po stronie Powiatu leży wykonanie
dokumentacji, sprawy proceduralne oraz wykonanie remontu bloku
operacyjnego wraz z urządzeniami sanitarnymi. Spółka Szpitale ma zapewnić
operatywe na czas remontu, wyposażenie bloku oraz przekazanie już
sporządzonej dokumentacji na rzecz Starostwa.
Radny Piotr Stec: Jak będzie funkcjonowała operatywa w czasie remontu?
Dyrektor Michalak: Jest kilka możliwości. Na pewno nie oddamy innemu
szpitalowi tej części kontraktu na czas remontu. Inną możliwością jest kontener
lub przeniesienie na III piętro- tzw. stary trakt porodowy. Jeszcze nie ma
podjętej decyzji w tym zakresie.
Radny Stec: Czy otrzymane środki z NFZ za nadwykonania to jest sprawa
zamknięta? Nie otrzymaliście Państwo pełnej refundacji.
Dyrektor Michalak: Płatność za okres styczeń-wrzesień jest na poziomie 84%.
Nie będziemy dochodzić tych 16 %.
Kolejne pytanie radnego Steca dotyczyło lądowiska. Na jakim etapie jest
inwestycja?
Dyrektor Marzanna Kaczanowska: Wybraliśmy w drodze przetargu wykonawcę.
Czekamy na zwrot przekazanej do podpisania umowy. Do 27 kwietnia
wyznaczyliśmy termin na składanie ofert na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
O możliwość zadania pytania poprosił obecny na posiedzeniu p. Jówko
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu i p. Witold Jówko zapytał czy szpital
otrzymał jakieś środki lub wyposażenie od Fundacji Jurka Owsiaka?
Jaka jest wartość otrzymanego wyposażenia?
Dyrektor Kaczanowska: W poprzednich latach otrzymywaliśmy, ale z upływem
czasu staje się przestarzały. Mamy informację i deklarację, że zostanie on w
najbliższym czasie wymieniony. Nie znam dokładnej kwoty.
Przewodnicząca Szewczun: Jaka jest pełna kwota kontraktu za rok ubiegły?
Dyrektor Kaczanowska: Około 42 mln plus nadwykonania.
Dyrektor Michalak: Na posiedzeniu Komisji Budżetowej mówiłem, że jest 50
mln, co było przejęzyczeniem, a przekroczenie 52 będzie planowane w
bieżącym roku.
Radna Teresa Skolimowska: Czy pacjenci długo czekają na badania
specjalistyczne?
Michał Michalak: Kolejki są na oddziale laryngologicznym, chirurgii. W
przypadku badań endoskopowych mamy problem lokalowy, który będziemy
rozwiązywać.
Radny Piotr Stec: Moje ostatnie pytanie dotyczy zmian przygotowywanych
przez rząd dotyczących transportu sanitarnego. Obecnie większość rynku należy
do prywatnego podmiotu.
Dyrektor Michalak: Dla nas może to być problem, ponieważ również jesteśmy
spółką, a nie podmiotem publicznym. Ta sytuacja nas niepokoi, ale poczekamy
na decyzje rządowe.

Starosta Cymerys dodał, że jest to problem, który dotyczy ponad 80%
krajowego ratownictwa medycznego, które obecnie obsługiwane jest przez
firmę FALK. W maju planowany jest Konwent Starostów Województwa
Pomorskiego, którego jednym z ważniejszych punktów będzie wspomniana
kwestia.
Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 5 do Protokołu nr XL/2018.
Ad.8 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie za 2017 rok wraz z informacją z realizacji PFRON i rodzin
zastępczych. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
Sprawozdanie wraz z Oceną złożyła Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Sztumie Ewelina Łęgowska. Z przedstawionego sprawozdania
wynika, że liczba dzieci nieznacznie wzrosła, ale w ciągu roku jest ona
ruchoma. Największą liczbę rodzin zastępczych stanowią rodziny
spokrewnione. Rodziny korzystające z pomocy PCPR w pierwszej kolejności
oczekują pomocy finansowej, a w dalszej kolejności psychologicznej. Ponieważ
gminom zależy na tym, aby jak najmniejsze kwoty płacić za dzieci umieszczone
w rodzinach zastępczych, stwierdza się lepszą współpracę z gminami, ponieważ
sprawują one większą kontrolą nad rodzinami zastępczymi. Uzupełniła, że oba
materiały były prezentowane na posiedzeniu Komisji Budżetowej oraz Komisji
ds. Społecznych.
Przewodnicząc otworzyła dyskusję:
Radny Piotr Stec zapytał o ogłoszenie o poszukiwaniu rodzin zastępczych. Czy
to rutynowe działanie czy jest potrzeba powstania nowych rodzin? Jeżeli tak, to
jaka ilość dzieci czeka na umieszczenie w rodzinie zastępczej?
Kierownik Ewelina Łęgowska odpowiedziała, że aktualnie nie posiadamy takich
postanowień sądowych, gdzie dzieci by oczekiwały na umieszczenie w pieczy
zastępczej. Cały czas szukamy rodzin zastępczych, które są z różnych przyczyn
rozwiązywane bądź rezygnują. Wiec jest to działanie rutynowe i co roku
prowadzimy nabór.
Radni uwag ani innych pytań do złożonej informacji nie wnieśli.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 6 do Protokołu nr XL/2018.
Ocena stanowi Załącznik nr 7 do Protokołu nr XL/2018.
Ad.9 Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy
Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

Powiatu

Z treścią sprawozdania zapoznała członków Rady naczelnik Wydziału EK
Aneta Kwiatkowska. Sprawozdanie było przedstawiane na posiedzeniach
wszystkich komisji stałych Rady Powiatu, dodała. Współpraca odbywała się
zarówno w zakresie finansowym, jak i pozafinansowym. Umowy podpisano z 8
organizacjami pozarządowymi, zrealizowano 13 zadań, na łączną kwotę
44 387,82 zł.
Głos w dyskusji zabrała radna Ewa Nazarewicz i stwierdziła, iż brakuje środków
na dojazdy na zawody sportowe. Powiatowy Związek Sportowy otrzymał w
roku ubiegłym 20 tys. na realizacje zadań z zakresu imprez powiatowych i
dowozy na imprezy. A środków na dojazdy na zawody powiatowe i
organizowane na szczeblu wojewódzkim dla młodzieży nie ma, może
należałoby to zmienić.
Starosta Wojciech Cymerys odpowiedział, że wnioski, które rozpatruje Zarząd
to wnioski pozabudżetowe. Związek wygrał konkurs na realizacje zadań
publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Kwota na
ten cel jest od kilku lat niezmienna. Gminy mają swoje środki transportu na
dowozy dzieci i może należałoby zwrócić się do Gmin o pomoc w tym zakresie.
Jeżeli członkowie Rady uznają, że kwota na ten cel była niewystarczająca,
środki w budżecie przyszłorocznym można zaplanować inaczej. Na dzień
dzisiejszy trzeba szukać innych rozwiązań.
Radny Ludwik Butkiewicz poprosił o głos i stwierdził, że Starosta oczekuje
elastyczności i pomocy ze strony Gmin. Gminy realizują eliminacje na szczeblu
gminnym, wójtowie przeznaczają środki na nagrody, zapewniają dojazd. A
eliminacje szczebla powiatowego np. wiedzy o bezpieczeństwie ruchu
drogowego czy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej leżą po stronie
powiatu.
Starosta: Fundujemy nagrody, zapewniamy również dojazd na zawody różnego
szczebla. Apelujemy do dyrektorów naszych szkół o wykorzystanie posiadanych
środków transportu.
Innych pytań nie wniesiono.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 8 do Protokołu nr XL/2018.
Ad. 10 Sprawozdanie z realizacji programu zimowego utrzymania dróg
powiatowych w sezonie 2017/2018
Z treścią sprawozdania z zimowego utrzymania dróg w ostatnim sezonie
zapoznał członków Rady Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich.
Poinformował, w listopadzie i grudniu ubiegłego roku nie podejmowano
żadnych działań związanych z utrzymaniem zimowym dróg. Przyjęty system
organizacji zadań przyjął się i funkcjonuje sprawnie. Utrzymanie dróg
podzielone jest na 36 zadań, obsługiwanych
przez 10 wykonawców.
Sprawozdanie było opiniowane przez Komisję ds. Budżetu, uzupełnił.

Przewodnicząca otworzyła dyskusje:
Radny Thiede: Kto kieruje grupą zajmującą się utrzymaniem dróg powiatowych
i czy otrzymał Pan polecenie od Pana Starosty odnośnie wycinki krzaków przy
ul Wojska Polskiego w Dzierzgoniu?
Naczelnik Derbich: Na ostatniej sesji była taka interpelacja. To zadanie zostanie
wykonane do końca tego tygodnia.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 9 do Protokołu nr XL/2018.
Ad. 11 Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu
powiatu za 2017 rok. Dodała, że wszyscy radni otrzymali w terminie
sprawozdanie oraz, iż jest już opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Gdańsku, która jest pozytywna. Podsumowała, że budżet zamknął się nadwyżka
budżetową tz. więcej było dochodów niż wydatków. Zarząd nie zrealizował
wszystkich zaplanowanych inwestycji na 2017 rok.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 10 do Protokołu nr XL/2018.
Ad. 12 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Starosta Wojciech Cymerys.
Pierwsze pytanie dotyczyło wodociągu w m. Mikołajki Pomorskie. Gmina
Mikołajki Pomorskie zwróciła się z prośbą o dofinansowanie budowy
wodociągu. Wniosek wpłynął po uchwaleniu budżetu. Nie ukrywam, że
rozwiązanie to dla naszego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego byłoby bardzo
korzystne. Mamy jednak inne zaplanowane inwestycje, gdzie przetargi na ich
realizację nie zostały jeszcze rozstrzygnięte. Wyłonienie wykonawcy w
postępowaniu przetargowym dotyczącym remontu ul. Kochanowskiego i drogi
w Dąbrówce Malborskiej wymagało wyboru najniższej oferty, do której Zarząd
zdecydował się dołożyć kwotę blisko pół miliona złotych
Naczelnik Kwiatkowska zabrała głos w sprawie zasad opracowania arkuszy
organizacyjnych jednostek oświatowych. Zmieniło się Rozporządzenie w
zakresie czasu jaki na zaopiniowanie arkuszy mają związki zawodowe oraz
kuratoria oświaty. Wykazy nauczycieli są imienne. Pensum się nie zmieniło, jest
to nadal maksymalnie półtora etatu. Nauczyciele zajmujący stanowiska
kierownicze nie mogą mieć godzin ponadwymiarowych.
Wicestarosta Downarowicz: 4 kwietnia Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił
przetarg na wykonanie dokumentacji drogi 603, na odcinku 2 km 23 m. Nasz
projekt zakładał powstanie ścieżek rowerowych, nowe oświetlenie, chodniki.
Nowy zakres dokumentacji jest ograniczony i zakłada remont drogi i poboczy.
Radny Stec: Uważam, że należy podjąć rozmowy, aby ta inwestycja był
etapowana, ale uwzględniała wykonanie tych nieujętych elementów. Jest to

droga uczęszcza przez mieszkańców, prowadząca do miejsc wypoczynku nad
jeziorem Białym. Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej jest niezbędne. Rada
Powiatu może wystosować stanowisko w tej sprawie.
Wicestarosta: Zgłosiliśmy pisemnie nasze stanowisko mówiące o ewentualnym
współfinansowaniu zadania w szerszym zakresie, przynajmniej na odcinku
przez Sztumskie Pole. Odpowiedzi jeszcze nie udzielono.
Wypowiedź uzupełnił radny Józef Warunek, który poinformował, iż na zebraniu
wiejskim będzie protest. Na początku maja zostanie powołany komitet
protestacyjny, który uda się na spotkanie z Marszałkiem.
Skarbnik Lucyna Bednarska: Od tego roku w związku ze zmianami
organizacyjnymi w Wydziale Finansowym zasady prowadzonych kontroli w
jednostkach zostaną zmienione. Kontrole będą prowadzić pracownicy Wydziału
Finansowego zgodnie ze swoimi zakresami obowiązków. Nie ma
rozstrzygnięcia nabór na audytora wewnętrznego.
Starosta Cymerys: Oficjalnie do Starostwa nie wpłynęło żadne zawiadomienie
dotyczące powstania biogazowni w Postolinie. Posiadam informacje, iż wpłynął
do Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie wniosek w sprawie wydania warunków
środowiskowych dla ww. inwestycji. Koniecznym będzie wykonanie przez
inwestora raportu oddziaływania na środowisko.
Starosta: Zarząd bierze odpowiedzialność za stan drogi Dzierzgoń – Stare Pole.
Remonty bieżące są wykonywane sukcesywnie. Zwróciliśmy się do władz
Dzierzgonia z propozycją remontu przy udziale środków zewnętrznych w
wysokość 80%, ponieważ mamy projekt na modernizację tej drogi. Mam
nadzieję, że uda nam się doprowadzić do realizacji tego zamierzenia.
Radny Thiede: Ja tylko apeluję o przeprowadzenie remontu bieżącego.
Starosta Cymerys: Remont zostanie przeprowadzony.
W dniu wczorajszym otrzymaliśmy podpisane przez Panią Burmistrz Domańską
porozumienie dotyczące współfinansowania remontu ul. Traugutta i
niezwłocznie ogłosimy przetarg na wykonawstwo.
Oczywiście będę uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami ulicy Przytulnej, ale
nie zapominajmy, iż jest to droga osiedlowa i jej utrzymanie leży w gestii
samorządu Gminy.
Odpowiadając na pytanie dotyczące dofinansowania dla Stajni Iskra Starosta
poinformował, iż wcześniejszy wniosek opiewał na kwotę 3,5 tys. złotych i
dotyczył organizacji imprezy nie ujętej w budżecie. Wniosek, na który Stajnia
otrzymała dofinansowanie dotyczy cyklicznych zawodów organizowanych we
wrześniu.
Wizyta prezydenta planowana jest przez służby, ma ograniczone ramy czasowe
a jej program jest już ustalony, przekazał zgromadzonym Starosta. Pan
prezydent przyjeżdża na zaproszenie mieszkańców. Prezydent Andrzej Duda
odwiedzi Sztum w poniedziałek, 7 maja w godzinach popołudniowych, złoży
kwiaty pod pomnikiem Rodła. W sali Starostwa spotka się z przedstawicielami
władz samorządowych Powiatu. Będzie to grupa 20 osób, wg klucza który
zastosowałem, czyli z każdej gminy 3 osoby – burmistrz lub wójt, jego zastępca

lub sekretarz oraz przewodniczący rady. Powiat będzie reprezentować Zarząd i
Przewodnicząca Rady. Osoby mają podać numery PESEL i zostaną
zweryfikowane przez SOP. Prezydent wpisze się do przygotowanej księgi
pamiątkowej oraz otrzyma pamiątkowy podarek od władz samorządu.
Po spotkaniu Pan Prezydent uda się na dziedziniec zamkowy na spotkanie z
mieszkańcami. Wizyta będzie trwała maksymalnie półtorej godziny.
Na pytanie radnej Nazarewicz o łączną kwotę przyznanego dofinansowania
Klubowi Zantyr odpowiedź zostanie przygotowana pisemnie i przesłana
zainteresowanej.
Odpowiedzi na pytanie radnego Butkiewicz dotyczące odkrzaczania i
malowania drogi w m. Lubochowo udzielił Naczelnik Wydziału Komunikacji
Maciej Derbich. Odkrzaczanie, jak co roku będzie wykonywane w ramach
posiadanych środków. W Lubochowie jest potrzeba wykonania takich prac, co
zostanie wykonane. Grupa zajmująca się utrzymaniem dróg nie jest w stanie
wykonać oznakowania poziomego, musi je wykonać firma zewnętrzna.
Rozważymy w ramach minimalizacji kosztów rozszerzenie zakresu prac
wykonawcy remontu ul. Kochanowskiego o te prace. Najwcześniej te prace
byłyby wykonane w miesiącu lipcu lub sierpniu.
W kwestii sytuacji w Najadkach, potwierdzam słowa radnego Butkiewicza. Pani
Butajło złożyła pismo, z treści którego wynika, że między stronami nie ma
zrozumienia.
Starosta Cymerys dodał, że wpłynął z terenu Gminy Stary Dzierzgoń wniosek
mieszkańców m. Piaski dotyczący stanu gminnej drogi w kierunku na Matule.
Jako Powiat robimy wszystko, aby zapewnić przejezdność naszych dróg.
Radny Stec poprosił o możliwość zabrania głosu i zwrócił uwagę, że w
Mikołajkach Pomorskich ktoś dokonał przesunięcia progów spowalniających, co
stwarza zagrożenie dla użytkowników drogi.
Starosta Cymerys: Jest to dalszy ciąg problemu ze skonfliktowanym
mieszkańcem Mikołajek, który ustawiał wcześniej na tej drodze różnego rodzaju
przeszkody. Tutaj jedynie droga postępowania sądowego jest rozwiązaniem.
Poinformujemy Policję o zaistniałej sprawie i poprosimy o interwencję.
W sprawie drogi w m. Górki zostaną ułożone płyty, droga musi być
systematycznie umacniana i utwardzana. Pierwszy odcinek został wyłożony
płytami odzyskanymi podczas remontu dróg w ramach „schetynówek” na
terenie Starego Dzierzgonia, informację uzupełnił Naczelnik Derbich. Nie
mamy materiału, aby odcinek 70 m. zamknąć.
Przegląd gwarancyjny drogi w Giślu- mamy zaplanowany w tym roku przegląd
trzech dróg – Wojska Polskiego, droga w kierunku m. Łozy oraz droga o której
mówił radny Butkiewicz, poinformował Naczelnik Derbich. Nie wykluczmy
spotkania w sądzie z wykonawcami, dodał.

Starosta Cymerys: Zrzut śmieci z rzeki Liwy do Nogatu. W tej sprawie trzeba
podjąć rozmowy z Wodami Polskimi, które poinformujemy pisemnie.
Prośba do Zarządu skierowana przez radnego Sarnowskiego dotycząca
stanowiska zostanie rozpatrzona przez Zarząd na posiedzeniu.
Ad.13 Wnioski i oświadczenia radnych
Radna Sylwia Kubik: W jaki sposób została rozwiązana sprawa śmieci w
Waplewie Wielkim?
Starosta: Nie została rozwiązana, ponieważ śmieci są składowane na terenie
prywatnym, jest nowy właściciel i to jest problem właściciela działki.
Według opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska śmieci nie są
szkodliwe dla otoczenia i środowiska.
Ad.14 Sprawy różne.
Radny Ryszard Mazerski skierował do obecnych na sali zaproszenie na XXVIII
Sztumskie Biegi Niepodległości na 100-lecie Niepodległości. Impreza jest
zaplanowana na 3 maja – biegi na różnych dystansach, biegi dla dzieci i
młodzieży, marsz nordic walking.
Złożył również oświadczenie, iż Klub „Zantyr” nie jest finansowany przez
Starostwo. Organizacja tej dużej imprezy, jak Biegi Niepodległości, w której w
skład komitetu organizacyjnego wchodzi również Starosta Sztumski, to duże
przedsięwzięcie wspomagane przez Powiat od kilku lat w takiej samej
wysokości tj. 5 tys. złotych przeznaczane na nagrody dla uczestników.
Otrzymujemy jeszcze wsparcie finansowe przy organizacji Grand Prix Sztumu.
Radna Ewa Nazarewicz: W przygotowywanej dla mnie odpowiedzi dot.
dofinansowania imprez organizowanych przez Klub „Zantyr”, proszę o ujęcie
roku bieżącego i ubiegłego.
Przewodnicząca Rady poinformowała radnych o piśmie, z jakim wystąpiła do
Komisarza Wyborczego w Gdańsku Gmina Mikołajki Pomorskie dotyczącym
uwzględnienia przy opiniowaniu podziałów na okręgi wyborcze w wyborach do
Rady Powiatu Sztumskiego rozdzielenia Gmin Mikołajki Pomorskie i Stary
Dzierzgoń. Po otrzymaniu odpowiedzi od Komisarza poinformujemy o jej
treści.
Przewodnicząca przypomniała radnym o obowiązku złożenia do 30 kwietnia
oświadczeń majątkowych za 2017 rok. Poinformowała również, że kolejne
obrady sesyjne planowane są na 29 maja.

Ad.15 Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun
zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Porządek XL sesji Rady Powiatu
Sztumskiego został wyczerpany, zamykam obrady”.
Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1700.
Protokół sporządziła
Lilianna Andrzejczuk – Wyłupska
Przebieg sesji zarejestrowano na nośniku elektronicznym.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego
Jolanta Szewczun

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

