Protokół nr XLI/2018
Sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 maja 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 XLI/2018.
Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik nr 2 do Protokołu nr XLI/2018.
Ad.3 Przyjęcie porządku obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XL z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
24.04.2018 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Malborku właściwego dla Powiatu Sztumskiego za rok 2017 - referuje
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku Wojciech Szczerbiński
8. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu
Sztumskiego w roku 2017 oraz informacja o przygotowaniu do działań
wspierających „Bezpieczne wakacje”- referuje Komendant Powiatowy Policji w
Sztumie mł. insp. Tomasz Czaja
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sztumskiego za 2017 rok. –
referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie mł.
bryg. Tomasz Banach
10. Informacja dotycząca wykorzystania dopłat bezpośrednich dla rolników w
2017 roku – referuje Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa Jan Wieczorek
11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:

a) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2018 r. do
30.06.2019 r.– referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska,
b) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu –
referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
c) 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 2018 r. – referuje Skarbnik
Powiatu Lucyna Bednarska
d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za
2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za
2017r. – referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
e) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 r.– referuje Skarbnik Lucyna
Bednarska,
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2018-2028– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
12. Zapoznanie radnych z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o
przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdania z wykonania
budżetu za 2017 rok-referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
13. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie
zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok –
referują Przewodniczący poszczególnych Komisji.
14. Zapoznanie radnych z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
Sztumskiego o wykonaniu budżetu za 2017 rok i udzieleniu absolutorium
Zarządowi Powiatu Sztumskiego -referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Sylwia Kubik.
15. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi
Powiatu Sztumskiego –referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Sztumskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok –referuje Przewodnicząca
Rady Jolanta Szewczun.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Sprawy różne.
20. Zakończenie obrad.
Porządek został przez Radę przyjęty 16 głosami „za”, 1 radny „był przeciw”
Porządek stanowi Załącznik nr 3 do Protokołu nr XLI/2018.

Ad.4 Przyjęcie Protokołu nr XL z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
24 kwietnia 2018 roku.
Radny Ludwik Butkiewicz poprosił o głos i stwierdził, że protokół nie zawiera
pełnej informacji dotyczącej wizyty prezydenta RP Andrzeja Dudy w Sztumie.
Brakuje zapisu o liczbie osób zaproszonych na spotkanie w sali narad Starostwa.
Pan Starosta wymienił, że w spotkaniu wezmą udział wójtowie lub
burmistrzowie, ich zastępcy oraz przewodniczący rad z każdej z gmin. Łącznie
miało to być 30 osób. Poprosił o doprecyzowanie protokołu, ponieważ z tą
informacją wiąże się pytanie, jakie chce zadać w interpelacjach.
Decyzją Przewodniczącej Rady protokół zostanie doprecyzowany i przyjęty na
kolejnych obradach sesyjnych
17 radny „za” zaproponowaną zmianą w porządku i przyjęciem protokołu na
XLII sesji.
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 Rady wręczyli Panu Bogdanowi
Czarneckiemu medal honorowy za ponad 50 letnie zasługi dla sportu. Pan
Czarnecki otrzymał gratulacje od Marszałka Województwa Pomorskiego,
Powiatu Sztumskiego oraz Klubu Lekkoatletycznego „Zantyr”. Przewodnicząca
składając życzenia i gratulacje poinformowała, ze wyróżnienie przekazane przez
Marszałka miał wręczyć radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Józef
Sarnowski, ale w związku z innymi obowiązkami nie mógł uczestniczyć w
dzisiejszej uroczystości. Do gratulacji przyłączył się również współpracujący z
wyróżnionym Panem Czarneckim, obecny prezes Klubu „Zantyr” radny
Ryszard Mazerski.
Pan Czarnecki wygłosił przemówienie przybliżające zgromadzonym rozwój
sportu na terenie powiatu oraz jego rolę i wkład w organizację i propagowanie
kultury fizycznej.
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 maju 2018
roku.
Informacja stanowi Załącznik nr 4 do Protokołu nr XLI/2018.

Ad.6 Interpelacje i zapytania.
Pytania do Starosty rozpoczął radny Ludwik Butkiewicz: Zarząd podjął uchwałę
w sprawie uchwalenia regulamin Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie.
Co spowodowało, że była konieczność zmiany tego regulaminu, który jest
niezgodny ze statutem tegoż Zakładu oraz ustawą o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz kto był inicjatorem uchwalenia nowego regulaminu?
Radny Piotr Stec: Zaczynam od pytania o ZAZ. Czego dotyczyło niewyrażenie
zgody na zwiększenie budżetu dla ZAZ-u i jaki był powód? Proszę również o
przybliżenie zaleceń pokontrolnych dotyczących tej jednostki.
Kolejne pytanie dotyczyło program ministralnego „Godność, Wolność ,
Niepodległość”, umożliwiającego otrzymanie dofinansowania na uroczystości o
charakterze niepodległościowym. Czy nasze jednostki oświatowe biorą w nim
udział?
Zarząd zatwierdził rozstrzygniecie Ponownego Otwartego Konkursu Ofert na
2018 rok z zakresu edukacji, oświaty i wychowania. Proszę o szersze informacje
dotyczące rozstrzygnięcia tego konkursu.
Podobnie proszę o rozszerzenie informacji na temat spotkania z członkiem
Zarządu Szpitali Polskich.
W nawiązaniu do tego spotkania proszę również o podanie informacji
dotyczących rozwiązania kwestii ratownictwa medycznego w naszym szpitalu.
Czy od ostatniej sesji, gdzie pytałem i apelowałem o zmianę planów Zarządu
Dróg Wojewódzkich w kwestii remontu drogi 603 w kierunku m. Biała Góra,
podjęto jakieś działania zmierzające do zwiększenia zakresu realizacji
inwestycji o chodnik i ścieżkę pieszo-rowerową?
W nawiązaniu do mających ostatnio w całej Polsce miejsce pożarów na
wysypiskach śmieci, czy na terenie naszego powiatu są takie miejsca, poza
Koślinką. Czy jest prowadzony rejestr lub obserwacja takich miejsc?
Radny Leszek Sarnowski: Sytuacja finansowa w ZAZ-ie jest w mojej ocenie
bardzo niepokojąca. Zarząd nie wyraził zgody na zwiększenie budżetu. Dla
Zakładu w preliminarzu są środki, ponad 80 tys. na wynagrodzenia i podwyżki
Kiedy te środki zostaną uruchomione?
Drugą sprawą jest kwestia Regulaminu. Jest to bulwersująca sprawa, niezgodna
z prawem. Tłumaczenie wicestarosty na Komisji Społecznej, że zastępca w
ZAZ-ie jest potrzebny i że jest podstawa prawna dla wprowadzenia zmian. W
uchwalonym przez Radę Powiatu Statucie Zakładu, jest mowa tylko o
kierowniku. Obecnemu zastępcy kierownika z końcem kwietnia nie przedłużono
umowy, a teraz ma miejsce próba przywrócenia zastępcy w prawach
pracowniczych. Takie są domysły. Proszę zatem o podanie podstawy prawnej
dla takich działań.

Na ostatniej sesji podana była informacja, iż w budżecie Państwa za
pośrednictwem Wojewody są dodatkowe środki na remonty dróg powiatowych.
Powiat składał wniosek min. na drogę z Żuławki Sztumskiej do Dzierzgonia.
Samorząd Dzierzgonia składał zaś wniosek na remont drogi z Dzierzgonia do
Żuławki. Żadna z tych inwestycji nie otrzymała dofinansowania, co pokazuje
nienajlepszy styl działania Starostwa, które nie wsłuchuje się w głos
samorządów, tylko samodzielnie decyduje o inwestycjach. proszę o bardziej
precyzyjne wyjaśnienie tej kwestii
W porządku posiedzenia nie widzę mojej prośby z poprzedniej sesji dotyczącej
stanowiska wyjaśniającego do zajętego w listopadzie 2015 roku przez Radę
stanowiska w sprawie zwolnienia z pracy Pani Jolanty Szewczun. Powtarzam,
że w tymże stanowisku w złym świetle przedstawiono zarówno mnie, jak i
władze Dzierzgonia, sugerując działania niezgodne z prawem. Prawomocny
wyrok sądu apelacyjnego jednoznacznie określa, że to działania Pani Szewczun
były niezgodne z prawem. Domagam się w tej kwestii sprostowania.
Radny Waldemar Thiede: W informacji międzysesyjnej brakuje informacji o
przetargu na ul. Traugutta, liczbie złożonych ofert i sposobie jego
rozstrzygnięcia.
Kolejną sprawą jest wykaszanie dróg powiatowych, proszę o podanie informacji
czy został już rozstrzygnięty przetarg, kto te prace wykonuje i jakie ich są
terminy?
Mam pytanie o remont schodów przy ul. Żeromskiego w Dzierzgoniu. Czy
wpłynął do tutejszego Starostwa wniosek Pani Burmistrz Dzierzgonia Elżbiety
Domańskiej o remont bieżący i w jaki sposób został on załatwiony?
Na ostatniej sesji pan Starosta złożył deklarację, że ustali termin spotkania z
mieszkańcami ul. Przytulnej. Minął miesiąc, żadnej informacji nie otrzymałem i
spotkanie nie odbyło się. Ponawiam prośbę o ustalenie terminu spotkania i
osobiste uczestnictwo w nim Pana Starosty.
Radny Ludwik Butkiewicz zwrócił uwagę, iż w wykazie prac grupy
interwencyjnej, punkt 3 z 2 podane osobno są niespójne. Proszę o wykreślenie
punktu 3.
W związku ze wspomnianym powyżej wykazem prac mam pytanie dlaczego w
tym wykazie nie ma ani jednej miejscowości z gminy Stary Dzierzgoń, pomimo
wielokrotnie podkreślanej informacji, że wszystkie gminy są traktowane równo?
Starosta Cymerys zapytał, czy w związku z zakwestionowaniem treści protokołu
zada Pan pytanie o wizytę Prezydenta?
Radny Ludwik Butkiewicz: Skoro nie ma tego zapisu w protokole moje pytanie
będzie bezsensowne.
Ad. 7 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Malborku właściwego dla Powiatu Sztumskiego za rok 2017

Przewodnicząca oświadczyła, że wszystkie przedstawiane na dzisiejszym
posiedzeniu sprawozdania były przesłane radnym, były również przedmiotem
obrad Komisji. Zaproponowała zatem, aby zadawać pytania i prosić o
dodatkowe informacje.
Najważniejsze kwestie dotyczące sprawozdanie złożył Radzie Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Malborku Wojciech Szczerbiński. W roku ubiegłym nie
odnotowano żadnych niepokojących zjawisk. Wszystkie działania i zagrożenia,
jakie podlegają Inspektoratowi są pod kontrola, poza zagrożeniem ASF. Strefa
ochronna jest bardzo blisko tj. w Elblągu i dr Szczerbiński zaapelował o pomoc
powiatu w przeciwdziałaniu tej chorobie, przede wszystkim poprzez
propagowanie działań zabezpieczających wśród rolników i o dostosowywanie
się do obowiązku bioasekuracji przez gospodarstwa, tak aby choroby nie
wprowadzić do swoich obejść.
Wobec braku pytań Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 5 do Protokołu nr XLI/2018.
Ad.8 Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
Powiatu Sztumskiego w roku 2017 oraz informacja o przygotowaniu do
działań wspierających „Bezpieczne wakacje”
Ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu wraz z informacją o
stanie przygotowań do działań wspierających „Bezpieczne wakacje” przedstawił
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie nadkomisarz
Remigiusz Wierzba. Rozpoczął od podziękowań Powiatowi za wsparcie przy
zakupie dwóch pojazdów oraz za kompleksową współpracę w zakresie
zapewnienia ładu i porządku. Dodał, że z pięciu gmin na terenie naszego
Powiatu, z czterema bardzo dobrze układa się współpraca.
Przewodnicząca uzupełniła, że materiał był przedstawiany na Komisji ds.
Budżetu i Komisji Społecznej.
Radni uwag ani innych pytań do złożonego sprawozdania nie wnieśli.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 6 do Protokołu nr XLI/2018.
Ad.9 Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sztumskiego za 2017 rok
Z treścią sprawozdania zapoznał członków Rady Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie bryg. Tomasz Banach.
Materiał był przedstawiany na Komisji ds. Budżetu i Komisji Społecznej.

Radni pytań nie wnieśli.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 7 do Protokołu nr XLI/2018.
Ad.10 Informacja dotycząca wykorzystania dopłat bezpośrednich dla
rolników w 2017 roku
Kolejnym puntem obrad sesyjnych jest przedstawienie informacji dotyczącej
wykorzystania dopłat bezpośrednich dla rolników w 2017 roku, poinformowała
Przewodnicząca Szewczun. Jak wyjaśniła referujący tę informacje Kierownik
Biura Powiatowego ARiMR Jan Wieczorek jest nieobecny na obradach, ale
materiał był prezentowany w dniu dzisiejszym na posiedzeniu Komisji
Budżetowej.
Starosta Wojciech Cymerys poprosił o głos i zaproponował, aby przyjąć
informację pomimo nieobecności referującego, ponieważ materiał był
prezentowany na Komisji Budżetowej. Jeśli radni mają pytania, to proszę je
zadawać a odpowiedzi otrzymacie Państwo droga pisemną. Z przekazanych
informacji wynika, że kwota przyznanych dopłat wynosi ponad 42 mln. zł. a
liczba złożonych wniosków - 1222. Liczba wniosków z roku na rok ulega
zmniejszeniu, co jest dobrym objawem świadczącym o tym, że z mniejszych
gospodarstw powstają większe. Średnia powierzchnia gospodarstw w naszym
powiecie jest jedną z największych w kraju.
Pomimo nieobecności referującego informacja została przyjęta.
Informacja stanowi Załącznik nr 8 do Protokołu nr XLI/2018.
Ad. 11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek
ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od
01.07.2018 r. do 30.06.2019 r
Naczelnik Wydziału Edukacji Aneta Kwiatkowska przedstawiła treść uchwały
wraz z załącznikami i naniesionymi zmianami w tabeli dotyczącymi dyżurów
sztumskich aptek.
Dodała, ze projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję ds.
Społecznych. Pozytywnie zaopiniowali również projekt uchwały wójtowie i
burmistrzowie gmin, a Okręgowa Izba Aptekarska wydał opinię negatywna.
W obecności 17 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
XLI/234/2018 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek

ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2018 r. do
30.06.2019 r
Uchwała stanowi Załącznik nr 9 do Protokołu nr XLI/2018.
b) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła treść uchwały wraz z uzasadnieniem
Przewodnicząca otworzyła dyskusję:
Radny Ludwik Butkiewicz: Na posiedzeniu Komisji Budżetowej byłem „za”
podjęciem uchwały, ale teraz jestem „przeciw”. Jest to zadłużenie powiatu na
kolejne dwie kadencje. 8 ml kredytu nikt by nam nie da i dlatego próbujemy
obejść ten fakt, emitując obligacje.
Starosta Cymerys: Proszę Państwa! Ja chciałbym, aby radni aktywnie
uczestniczyli w sesjach. Podejmując uchwałę budżetową na 2018 rok były
planowane inwestycje i źródło finansowania- kredyt. Pani Skarbnik proponuje
instrument bardziej korzystny – obligacje. Proszę się przyjrzeć jak głosowała
Rada, jak planowano inwestycje i co mówiono, jak zobowiązywano Zarząd do
zaciągania zobowiązań, do ogłaszania przetargów i do występowania o środki
unijne. Wieloletnia Prognoza Finansowa jest prognozowana na lata.
Skarbnik Bednarska: O możliwościach finansowych mówiłam na Komisji
Budżetu. Jeśli Powiat zaciągnie w 2018 zobowiązanie w postaci obligacji na
kwotę planowaną – 8 mln zł. , to zadłużenie w stosunku do dochodów będzie
19,47%. To jest niedużo. Zachowamy wskaźniki. Nie mamy nadwyżki
operacyjnej, ponieważ nie mamy majątku. Dlatego kredyt jest rozkładamy na
lata. Zapewniam Państwa, że nie ma zagrożenia dla płynności finansowej i
możliwości spłaty kredytu.
Radny P. Stec: Obligacje są nowością. Czym się Państwo kierowali wybierając
te formę kredytowania? Jest w uchwale zapis, że odsetki od obligacji zostaną
spłacone z dochodów własnych. Czy jesteśmy w stanie je spłacać?
Skarbnik: Spłata odsetek jest finansowana w taki sam sposób, jak w przypadku
kredytu. Banki chętnie idą w stronę obligacji. Ich emisja nie podlega ustawie
Prawo zamówień publicznych, a kredyt tak. W przypadku kredytu nie ma
żadnych negocjacji z bankiem. Emisja obligacji daje szansę na zaproszenie do
negocjacji. Wibor jest ustalony odgórnie, zaś marża jest negocjowana
indywidualnie. Koszty obsługi tego długu będą mniejsze. Inne samorządy
odchodzą od kredytu, dlatego, że wtedy Zarząd ma możliwość negocjacji z
danym kredytodawcą.
Radny L. Butkiewicz: Jak ma się zapis, że obligacje zostaną wykupione z
dochodów własnych powiatu lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów,
lub emisji obligacji w latach 2019-2027. Czy to znaczy, że będziemy emitować
kolejne obligacje na wykup już wyemitowanych?

L. Bednarska: Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Budżet funkcjonuje w ten
sposób, że mamy zaciągnięty kredyt i żeby w następnym roku zrealizować
zadania inwestycyjne i spłacić już zaciągnięty kredyt, należy albo ograniczy
wydatki bieżące albo zaciągniemy kolejny kredyt. Powiat nie ma możliwości
sprzedaży majątku na realizację inwestycji, na wkład własny do projektów itp.
Kredyt zaciągnięty w 2017 roku jest bardzo drogi i jeśli się uda, spłacimy go
prędzej.
Radny Janusz Grzonka: Na komisji dyskutowaliśmy o tym, że te środki są na
inwestycje, a część pójdzie na spłatę zobowiązań, gdzie odsetki są znacznie
wyższe.
Skarbnik: Tak. Pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. W dochodach
majątkowych mamy 12 mln a w wydatkach inwestycyjnych prawie 22 mln. Z
czegoś musimy te inwestycje finansować. Ustawa o finansach publicznych
zabrania zaciągania kredytu na wydatki bieżące.
Przewodnicząca Szewczun: Jeżeli Pan radny Butkiewicz nie będzie głosował, to
w Pana ocenie Panie radny, która z zaplanowanych inwestycji nie ma być
zrealizowana?
Skarbnik: W WPF mamy taki załącznik – przedsięwzięcia. Proszę spojrzeć, że
mamy 17 mln na inwestycje kontynuowane. Są to inwestycje rozpoczęte,
współfinansowane ze środków zewnętrznych, są one etapowane i realizujemy je
dalej. Nowymi inwestycjami w roku bieżącym są inwestycje związane z
budynkiem szpitala, w całości finansowane z dochodów własnych. Zgodnie
została podjęta decyzja, że dochody z dzierżawy będą reinwestowane w szpital.
Radny A. Donarowicz: Póki koniunktura jest dobra wykorzystujmy tę sytuację.
W latach 2020-2027 będzie mniej o blisko 23% środków z Unii na inwestycje.
Wykorzystajmy ten czas na realizację inwestycji współfinasowanych.
Skarbnik Bednarska: Deklaruję, że jeśli się nie uda w wyniku negocjacji z
baniem uzyskać korzystnej oferty, to będzie zmiana uchwały z emisji obligacji
na kredyt.
Radny Leszek Sarnowski: Pan Butkiewicz ma prawo mieć swoje obawy i
głosować przeciw. Ja jestem przekonany o słuszności tej decyzji. Jest to tani
instrument finansowy, nasze zadłużenie jest bardzo bezpieczne a pieniądze tylko
w jakiejś części pójdą na spłatę zobowiązań, w większości będą finansować
zaplanowane i realizowane inwestycje. Ponieważ nie mamy majątku, jesteśmy
zmuszania zaciągać zobowiązania.
Starosta: Przestrzegam przed tego typu narracją, że Rada w dniu dzisiejszym
obciążyła kolejną kadencję. Cała nasza dyskusja jest o zamianie kredytu na
obligacje. Uchwalając realizowany dzisiaj budżet i wydatki inwestycyjne
należało wtedy mieć obawy, czy to nie obciąży kolejnych samorządów.
Radny Stec: Te pytania nie dotyczą braku akceptacji dla inwestycji i sposobu ich
finansowania. Pytanie dotyczy formy pozyskiwania środków a nie jej
słuszności.
Radny J. Grzonka: Pamiętajmy, że 8 mln w formie obligacji to szukanie
środków tańszych.

W obecności 17 radnych, Rada 17 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XLI/235/2018 w sprawie w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu
Uchwała stanowi Załącznik nr 10 do Protokołu nr XLI/2018.
c) 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 2018 r.
Treść uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiała Skarbnik Powiatu Lucyna
Bednarska.
L. Sarnowski: Ja chciałem zaproponować dyskusję przy tym punkcie, bo
pojawiły się pytania w interpelacjach.
Starosta: Padło pytanie o sytuację finansową w Zakładzie. Dyskutując o tej
uchwale proponuję porozmawiać o sytuacji w ZAZ-ie. Wszystkie środki
zapisane w budżecie od powiatu, jako organizatora na pomoc dla ZAZ-u zostały
wyczerpane. Nie uruchomiono środków na podwyżki, ponieważ w ocenie
Zarządu pracownicy administracji i obsługi w Zakładzie Aktywności
Zawodowej mają większe wynagrodzenia niźli pracownicy naszych pozostałych
jednostek. Chciałbym żebyśmy porozmawiali o tym, z czego wynika ta sytuacja.
Wynagrodzenie pracowników obsługi Zakładu jest finansowane ze środków
PFRON oraz organizatora. Wspólnie z Panią Skarbnik rozmawialiśmy z Panią
Kierownik o innych środkach, jakie mogą być przeznaczone na finansowanie
obsługi. Pani Kierownik ma inne zdanie. Tą uchwałą chcemy przeznaczyć
środki na nagrody jubileuszowe i odprawy, ponieważ tylko takie mamy
możliwości. Wynagrodzenia możemy tylko finansować z wydatków bieżących,
Jeśli Zakład ma problemy z wypłatą wynagrodzeń, to musimy zmniejszyć
budżety innym jednostkom.
Skarbnik: Ustawa o finansach publicznych mówi o rezerwie celowej. Tu cel
musi być zachowany – tylko podwyżki, odprawy i nagrody jubileuszowe. Całą
kwotę na odprawy i nagrody jednostka otrzyma, pomimo, że jest dopiero maj.
Natomiast Zarząd nie wyraził zgody na regulację wynagrodzeń dla ZAZ-u , ze
wskazanych przez Starostę powodów. Rezerwa na podwyżki nie zostanie
przekazana, ponieważ jednostka nie zrealizuje celu. Kierownik ZAZ-u wypłaciła
ekwiwalenty za urlopy, nadgodziny, których nie miała w planach, a przy
konstrukcji budżetu we wrześniu 2017 roku było ustalone ze na odprawy i
nagrody jubileuszowe 50 % daje Powiat a druga połowę PFRON. Jednostka
również tych 50 % z Funduszu nie otrzymała. Ta sytuacja spowodowała
zachwianie płynności finansowej i wypłaty wynagrodzeń. Wspólnie ze Starosta
proponowaliśmy Pani Kierownik, która podejmuje decyzję, co może zrobić
Zarząd. Z biegiem czasu pojawiają się nieplanowane dochody, które można

przeznaczyć na wydatki bieżące. Nie możemy zwiększyć deficytu na wydatki
bieżące. Skoro nie mamy dochodów, by jednej jednostce dać, musimy drugiej
zabrać. Po drugie Zarząd ma do dyspozycji rezerwę ogólną. Ale również Ustawa
o finansach publicznych mówi, że rezerwa może być na wydatki
nieprzewidziane, ale nie mogą być one związane z wynagrodzeniami i ich
pochodnymi. Dodatkowo pragnę poinformować, że żaden z kierowników
jednostek nie otrzymał tyle środków, ile założył w projekcie budżetu. Nie ma
takiej możliwości, z uwagi na kształt i możliwości budżetu. Po otrzymaniu
subwencji, udziału w PIT-ach i CIT-ach, analizujemy wskaźniki i rozważamy
jakie są nasze możliwości i zaczynamy cięcia. Kierownik ZAZ składając budżet
na 2018 w porównaniu do 2017 roku wystąpiła o zwiększenie o 311 262 zł. Nie
ma podstaw, żeby on był aż o tyle większy, pomimo wzrostu wynagrodzenia
minimalnego. Wynagrodzenie pracowników niepełnosprawnych może być
finansowane z SODIR-u i działalności. Rolą Kierownika, jest zastanowienie się,
jak sobie poradzić we współpracy z Zarządem.
Starosta Cymerys: Pod koniec roku zawsze pojawiają się dodatkowe dochody,
które mogą być przeznaczone na wydatki bieżące. Mamy dla przykładu
dodatkowe dochody ze sprzedaży drzew wycinanych przy drogach
powiatowych. Nie można w maju mieć wydatkowanych wszystkich pieniędzy.
Zakład nie musi regulować na początku roku wszystkich zobowiązań. Dla
przykładu podatek od nieruchomości, z którego ZAZ jest zwolniony jest
przekazywany na SODIR. Ale nie ma obowiązku dokonania przeksięgowania na
konto SODIR-u na początku roku. Można to zrobić w późniejszym terminie.
Podatek jest zobowiązaniem, ale nie jest zobowiązaniem wymagalnym. Dla
zachowania płynności finansowej należy zastanowić się nad przepływami
finansowymi. Proszę, aby Pani Kierownik Serocka odniosła się do tego o czym
mówimy.
Radny Sarnowski: Proszę o doprecyzowanie czy dobrze zrozumiałem, że
budżety są fikcją. Jeśli nikt nie dostaje tyle ile ma w budżecie. Czy to chodzi, o
to, ze planuj inna kwotę a w ostateczności otrzymuje inną?
Skarbnik: Nie można powiedzieć, że jest fikcją. Budżety jednostek są
konstruowane do naszych możliwości finansowych. Na etapie planowania, po
analizie złożonych wniosków nie może być tak, ze wydatki są przykładowo o 2
mln większe od dochodów. Ustawa mówi wprost dochody bieżące muszą być
większe od wydatków bieżących.
L. Sarnowski: Ja doprecyzują pytanie. Czy jeśli jednostka ma w budżecie
uchwaloną kwotę, otrzymuje ją w całości? Czy w przypadku ZAZ-u tak jest?
Skarbnik: Tak jest. Tylko w tym budżecie Zakładu, który ja mam, jest pozycja
269.771,00 zł po stronie organizatora, ale w dalszej części jest rozbicie tej
kwoty na dotacje celowe z budżetu w wysokości 119.775,00. Jednostka na
funkcjonowanie w roku bieżącym otrzymała dotację w takiej samej wysokości
jak w 2017 roku czyli 149.996, a reszta jest w rezerwach, które są
systematycznie uruchamiane. Jednostka otrzymała środki na odprawy w lutym i
teraz. Natomiast nie dostała na regulacje wynagrodzeń, która również mieściła

się w tej kwocie 119.775,00 zł. W kwestii podwyżek, wstrzymanych z powodów
o których już było mówione, to kierownik jednostki podejmuje decyzję, czy
zmienić strukturę zatrudnienia czy w inny sposób je sfinansować. Są
zaplanowane inwestycje finansowane z naszego budżetu, bez wsparcia środków
zewnętrznych, które muszą być z czegoś finansowane. Jak już mówiłam, różnica
pomiędzy budżetami Zakładu z roku 2017 i 2018 wynosi ponad 300 tys. Po
stronie PFRON zapisana jest negocjacja 154 tys., jednostka tych środków nie
otrzymała. Zarząd i ja rozumiemy tę sytuacje, ale prosiliśmy Panią Kierownik o
zrozumienie. Proszę zrozumieć, ja wiem że jeśli wszystko będzie się dobrze
układało, to wpłaty uzyskane od Spółki Szpitale Polskie już w sierpniu
przekroczą plan dochodów. To już da Zarządowi możliwość wydatkowania
większych środków z rezerwy na nieprzewidziane sytuacja jak np.
wprowadzenie RODO. Zarząd stara się pochylić nad każdym problemem, z
jakim ma do czynienia każda z jednostek organizacyjnych
Kierownik Anna Serocka: Szanowni Państwo. Rok temu mieliśmy analogiczną
sytuację. Miałam nadzieje, ze nauczy ona nas czegoś. Ja popełniłam błąd
ustalając we wrześniu preliminarz, pozwoliłam na jego podpisanie przez Powiat
i Marszałka z dziurą w budżecie.
Może najpierw powiem, jak ustalamy budżet. Wiedząc, że nie rośnie od 10 lat
algorytm, co jest problemem po stronie Ministerstwa i PFRON-u, nie naliczmy
100 % wszystkich kosztów, tylko już uśrednione, rzeczywiste koszty, ponieważ
wiem jakim budżetem dysonuję, biorę nawet pod uwagę absencje pracowników.
Ten budżet składany we wrześniu, jest maksymalnie naciągnięty, aby
funkcjonować oszczędnie, ale zachować płynność finansową. Ja rok temu aby te
pieniądze wziąć od Marszałka, wrzuciłam tę dziurę po stronnie Urzędu
Marszałkowskiego. Niestety Marszałek się nie zgodził, Powiat również i te 200
tys., o czym wiedziały obie strony, było dziurą. Po stronie organizatora w
podpisanym preliminarzu widnieje 268 tys. Przez 12 lat kiedy jestem
kierownikiem, krążące preliminarze pomiędzy organizatorem i Urzędem
Marszałkowskim, podpisane kwoty przez obie strony były święte. My
wydatkujemy wszystkie przyznane w budżecie środki. Nie wiem dlaczego w
tych 269 tys. jakie otrzymujemy od Powiatu, w rezerwę celową było włożone
blisko 120 tys. skoro i tak wszyscy wiedzieliśmy, że oprócz ustalonej kwoty
dofinansowania brakuje 200 tys. Dzisiaj Szanowni Państwo nie mówimy o
podwyżkach, ponieważ jestem świadoma własnego budżetu, bo wiem że w
ramach posiadanych środków mnie na nie nie stać. Jest mi przykro, że moi
pracownicy jako jedyni w powicie nie otrzymali podwyżek i nie zamierzam
polemizować ze stwierdzeniem, że wynagrodzenia w Zakładzie są wyższe niż w
innych jednostkach. Ale ja nie mogę porównywać moich stanowisk z
jednostkami organizacyjnymi powiatu. Ja mogę się porównywać ze stawkami w
przedsiębiorstwach i muszę utrzymać wynagrodzenia na podobnym poziomie,
bo już w tej chwili praktycznie nie mam z kim pracować. Ja potrzebuję
fachowców. Boję się, że jeżeli będzie tak dalej to niestety nie będzie komu
pracować w kuchni czy szwalni. Są to zawody wymagające kwalifikacji.

Sytuacja wszystkich Zakładów Aktywności Zawodowej w Polsce jest tragiczna i
ja chcę Państwu przekazać artykuł, jaki ukazał się w Gazecie Prawnej mówiący
o tym, że pierwsze Zakłady będą plajtować w roku 2018.
Starosta: Urząd Marszałkowski nie daje żadnych pieniędzy, poza środkami
PFRON. To Powiat Sztumski, jako organizator, od kiedy się nim stał, ponieważ
nie był nim od początku, daje środki na funkcjonowanie ze swojego budżetu.
Skoro Pani mówi, że jest Pani przedsiębiorcą to niech mi Pani wytłumaczy,
dlaczego usługa u Pani jest dwa razy tańsza, jak u przedsiębiorcy. Pozwoliłem
sobie ustalić, że 20 maja br. miała Pani dwie imprezy konsumpcyjne – komunie,
które trwały od g. 12 do 18, w której uczestniczyło ponad 20 osób i które
kosztowały dwa razy taniej , jak moja prywatna impreza w komercyjnym lokalu,
w której ja uczestniczyłem, na trenie Sztumu. Koszt uczestnika mojego
spotkania by dwa razy droższy jak u Pani, a menu było podobne? Może mi to
Pani wyjaśnić? Dlaczego do Urzędu Gminy jedzie obiad za 13 zł? Dlaczego ma
miejsce taka sytuacja? Dlaczego u Pani jest tak tanio?
A. Serocka: Panie Starosto. Absolutnie nie jest tanio. Nie wiem gdzie Pan był i
dlaczego tak drogo. Jesteśmy położeni na uboczu, ja nie mam obsługi
luksusowej, ale u nas pracują osoby niepełnosprawne. I ja robię wszystko, aby
klient do nas przyszedł. Pan posiada informacje na temat tych dwóch zleceń a ja
nie chciałabym zdradzać kalkulacji cenowych. Gdyby klienci wiedzieli jakie
mamy przeliczniki, obawiam się, że nie chcieliby do nas przychodzić.
Zapewniam Państwa, że mały błąd i firma może splajtować. Wystarczy zła
opinia i klienci do nas nie przyjdą. Zapewniam, że nie mamy niskich cen.
Starosta W. Cymerys: Ja tylko chciałabym, aby Pani nie narzekała na obsługę,
którą ma Pani bardzo dobrą. Osoby niepełnosprawne są wartościowymi ludźmi,
jak każde inne osoby. Natomiast o szczegółach porozmawiamy kiedy indziej. To
po co to robić? Skoro wspomniana przez Panią stolarnia, w której wpływ nie
pokrywa kosztów zakupu. Natomiast Zarząd dał pieniądze, jakie miał ZAZ
zapisane w budżecie na cały rok. Kwestia, o której mówiła Pani Skarbnik, czyli
informacje dotyczące przeznaczania środków z dotacji celowej została
wyjaśniona. Możemy udzielić pomocy, po pojawieniu się dodatkowych
dochodów.
Skarbnik: Tak jak powiedział pan Starosta. Kwestia kalkulacji usług w
Zakładzie jest przedmiotem moich dużych wątpliwości, o czym wie Pani
Kierownik. Kalkulacja musi uwzględniać roboczogodzinę i inne dodatkowe
koszty. Do tych spraw wrócimy.
Wynagrodzenie pracowników obsługi, nie osób niepełnosprawnych, jest
finansowane z dwóch źródeł, o czym już mówiliśmy. Nie może to być
finansowane z osiąganych zysków z prowadzonej działalności gospodarczej.
Dokładna kalkulacja wynagrodzeń, którą dysponuję wskazuje na kwotę
1.016.508,00, plus dodatkowe wynagrodzenie roczne, co daje łącznie kwotę
1.165. 112,00. Dokładamy pełny ZUS i pełny Fundusz Pracy, które nie idą w
100 % ponieważ pracownicy korzystają ze zwolnień lekarskich. Czyli to pełne
wynagrodzenie na cały rok jednostkę powinno kosztować 1. 394.060,00 zł.

Zostaje ponad 50 tys. na dwa zadania – Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych i podatek od nieruchomości, przekazywany na SODIR.I o co
powiedział pan Starosta. My żeśmy już prawie w 100 % przekazali to, co
jednostka powinna dostać do końca bieżącego roku. W związku z tym, że
jednostka wypłaciła ekwiwalenty i inne nieplanowane wynagrodzenia
(zastępstwa, nadgodziny) i nie otrzymała pieniędzy od PFRON, tych pieniędzy
trochę brakuje. Jeśli odpis na ZFŚS nie pójdzie w maju w 75 %, a pójdzie
uzupełnienie później, to będzie mniejsze naruszenie niż niewypłacenie
pracownikom świadczeń, czy nieodprowadzenie ZUS lub podatku. Proszę mi
wierzyć, że Zarząd pochylił się nad tą sprawą i powinna być ona rozstrzygana na
forum Zarządu.
Radny P. Stec: Ta wymiana zdań dla mnie jest pewnym zakłopotaniem. Mam
propozycję, aby Komisja Rewizyjna zajęła się tą sprawą, a nie aby była ona
przedmiotem obrad sesyjnych. Ta dyskusja może zaszkodzić działalności ZAZu. Spotkajmy się na spotkaniu wewnątrz Rady i wyjaśnijmy sprawę.
Przewodnicząca Szewczun: W pełni zgadzam się z Pana stanowiskiem. Plan
Komisji można rozszerzyć.
L. Sarnowski: Zgadzam się z sugestią radnego Steca. Proponowałem na
poprzednich lub jeszcze wcześniejszych obradach sesyjnych, aby taka dyskusja
się odbyła. Zasugerowałem, aby była to Komisja Społeczna. Do tej pory się nie
doczekałem, dlatego poprosiłem Przewodniczącą Komisji Panią Nazarewicz aby
taki punkt został wprowadzony na mój wniosek. I został wprowadzony.
Wnioskuję z tego, że jeśli radny proponuje takie rozwiązanie, trafia to na opór,
nie wiem dlaczego. Być może gdyby to zostało przygotowane wcześniej przez
Zarząd, uniknęlibyśmy tej dyskusji dzisiaj.
Starosta: Ja odsłuchałem posiedzenie Komisji, w którym nie uczestniczyłem.
Większość pytań dotyczyła ZAZ-u. I bardzo mnie zdziwiły te pytania dzisiaj.
L. Sarnowski: Nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Starosta: Ja odpowiem. Padają coraz szczegółowsze stwierdzenia i pytania. To,
że Pani kierownik na Komisji tak mówiła, to nie znaczy, że tak było. Mówimy o
zatrzymaniu zobowiązań. Ja nie będę namawiał Rady ani Zarządu aby publiczne
pieniądze były inwestowane w tanie przedsięwzięcia, imprezy. Pani Serocka
była wielokrotnie na Zarządzie, tylko nie trafia do niej nasza argumentacja. Są
możliwości, aby osoby niepełnosprawne, o czym mówi ustawa i rozporządzenie
były finansowane z działalności. Pani Kierownik mówi, że nie.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz: Punkt w posiedzeniu Komisji był
wprowadzony na wniosek radnego Leszka Sarnowskiego. Trudno było się
przygotować do merytorycznej dyskusji, ponieważ nie było Pana Starosty. I tak
zostało już dużo powiedziane i wyjaśnione. To nie jest tak, że jest jakaś bariera
czy zła wola. Ale trzeba też mieć pewną granicę, której nie możemy
przekroczyć. Ja nie twierdze, że te pieniądze nie są potrzebne. Ale słyszę, że od
10 lat nie zmienił się algorytm. Chcę powiedzieć, że musimy się zastanowić jak
z tego wyjść, a nie dosypać pieniędzy. Skoro pracownik odchodzący na
emeryturę, otrzymuje ekwiwalent za 2016 i 2017 rok to jest to duża

niefrasobliwość. Jakim prawem pracownik dostał ekwiwalent za 2016 rok? Po
to jest kierownik, aby panował nad zakładem. Jeśli chcemy temu Zakładowi
autentycznie pomóc, to my musimy się spotkać na forum np. Komisji
Społecznej. Ale będę postulował, aby Zarząd wysłał do Zakładu kontrolę, skoro
jest stosowana praktyka niskich cen. Jeśli Pani Kierownik składa wniosek o
zwiększenie budżetu do Rady Powiatu, to znaczy, że Pani Kierownik nie zna
Ustawy o samorządzie powiatowym. To są kompetencje Zarządu. W mojej
ocenie jest to rozwiązanie trochę siłowe. Proszę o zakończenie tej dyskusji.
Należy ten temat przedyskutować na posiedzeniu Komisji Społecznej.
Przewodnicząca: Ja zakończę tę dyskusję. Ale zapytam Pani Skarbnik, czy ten
projekt uchwały był dzisiaj procedowany na posiedzeniu Komisji Budżetowej?
Skarbnik: Tak, był.
Przewodnicząca: Czy było zadane jedno pytanie?
Starosta Cymerys: Nie było.
Przewodnicząca: Wniosek jest dla Państwa do wyciągnięcia. Ten temat był
dyskutowany na posiedzeniu Komisji Społecznej, której przebieg odsłuchałam.
Nie twierdzę, że nie możecie Państwo dyskutować ale Komisje są po to, abyśmy
pewne tematy mogli dokładnie omówić. Są miejsca i jest czas na takie rzeczy i
dokładne przeanalizowanie tematu. Proponuje zakończyć dyskusję na ten temat i
przejść do głosowania nad projektem uchwały.
Anna Serocka: Proszę jeszcze o głos. Mam zająć stanowisko i proszę o
możliwość wypowiedzi. 16 tys. za ekwiwalent za zaległy urlop, 1500 zł za
nadgodziny - okres półroczny. Jeśli chodzi o wytyczne, to żadna jednostka nie
miała tylu kontroli co ZAZ. Dopiero na ostatnim Zarządzie było podsumowanie
tej ostatniej kontroli, która miała miejsce 3 miesiące temu. Informuję Państwa,
że wszystkie wytyczne wdrożyłam, również te dotyczące kalkulacji cenowych.
Po wdrożeniu kalkulacji proponowanych przez Panią Skarbnik okazuje się, że
marża jest mniejsza od stosowanej dotychczas. Jeśli chodzi o dofinansowanie
przez Marszałka, proszę mi wierzyć, że to dofinansowanie, które Wy teraz
Państwo musicie przekazywać jest zadaniem Urzędów Marszałkowskich. Ale
niestety 10 lat temu tak się zadziało, że Pani Skarbnik była odpowiedzialna za
doczytanie przepisów, że to jest obowiązek Marszałka. I to tutaj podpisano
zgodę, żeby dofinansowywać ZAZ. Więc proszę nie zrzucać na mnie teraz
odpowiedzialności.
Skarbnik L. Bednarska: Proszę sobie dokładnie przeczytać aneks, o którym
mówi Pani Kierownik. Tam nie ma podpisu Skarbnika. Wykorzystała Pani
sytuację zmiany skarbnika i to właśnie Pani wykorzystała ten czas, przesuwając
zadanie z Urzędu Marszałkowskiego na Powiat. Proszę sprawdzić. Ja członkom
Rady prześlę skan dokumentów. Wracając do kalkulacji. Nadal nie jest robiona
zgodnie z wytycznymi. Ostatnia impreza organizowana w sobotę nadal nie była
skalkulowana we właściwy sposób. Jednostka się nie dostosowuje do zaleceń o
które prosi Zarząd. Dlatego tak długo trwała procedura pokontrolna. Kolejna
rzecz. Jeżeli już brakuje środków z tych dwóch źródeł, dlaczego utrzymywane
są umowy o pracę pracowników, którzy mogą być na kontraktach? Można ich

finansować z działalności, ale wpierw trzeba na niej zarobić. Każdą umowę
można negocjować.
Starosta: Jak sami widzicie Państwo, musimy tę sprawę rozwiązać w innym
miejscu. Ja widziałem ten aneks do umowy, który jest z 2007 roku. Proponuję
zakończyć dyskusję, przejść do głosowania i dalszej część obrad. Każdy kto jest
zatroskany losem ZAZ-u może w posiedzeniu Komisji uczestniczyć.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały i
zarządziła głosowanie
W obecności 16 radnych, Rada 15 głosami „za”, przy jednym głosie
„wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XLI/236/2018 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 2018 r. Podczas głosowania nieobecna radna Ewa Nazarewicz.
Uchwała stanowi Załącznik nr 11 do Protokołu nr XLI/2018.
d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu
sztumskiego za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
powiatu sztumskiego za 2017r.
Z treścią uchwały zapoznała Radę Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
Przewodnicząca wobec braku uwag i pytań, przeszła do głosowania nad
projektem uchwały.
W obecności 15 radnych, Rada 15 głosami podjęła Uchwałę Nr XLI/237/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2017
r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2017r.
Podczas głosowania nieobecna radna Sylwia Kubik oraz radny Waldemar
Thiede.
Uchwała stanowi Załącznik nr 12 do Protokołu nr XLI/2018.
Przewodnicząca zarządziła 10 minut przerwy.
Obrady wznowiono o godz. 17.36
e) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 r
Z treścią uchwały zapoznała Radę Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
Przewodnicząca wobec braku uwag i pytań, przeszła do głosowania nad
projektem uchwały.

W obecności 17 radnych, Rada 17 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XLI/238/2018 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018.
Uchwała stanowi Załącznik nr 13 do Protokołu nr XLI/2018.
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2018-2028
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Lucyna Bednarska. Dodała, że projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję ds. Budżetu.
Radni uwag ani zapytań do projektu uchwały nie wnieśli.
W obecności 17 radnych, Rada 17 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr
XLI/239/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028
Uchwała stanowi Załącznik nr 14 do Protokołu nr XLI/2018.
Ad.12 Zapoznanie radnych z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o
przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdania z
wykonania budżetu za 2017 rok
Z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wydania
opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdania z
wykonania budżetu za 2017 rok zapoznała Skarbnik Lucyna Bednarska.
Opinia stanowi Załącznik nr 15 do Protokołu nr XLI/2018.
Ad. 13. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie
zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok
Opinie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za
2017 roku przedstawili Przewodniczący Komisji Stałych. Zgodnie z opiniami,
Komisje nie wniosły do sprawozdania wniosków ani oświadczeń i pozytywnie
je zaopiniowały.
Opinie stanowią Załącznik nr 16 do Protokołu nr XLI/2018.
Ad. 14. Zapoznanie radnych z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu Sztumskiego o wykonaniu budżetu za 2017 rok i udzieleniu
absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sylwia Kubik przedstawiła wniosek o
wykonaniu budżetu za 2017 rok i udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu
Sztumskiego. Komisja wnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium.
Wniosek stanowi Załącznik nr 17 do Protokołu nr XLI/2018.
Ad. 15. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o udzielenie
absolutorium
Zarządowi Powiatu Sztumskiego
Treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wraz z
uzasadnieniem zreferował członkom Rady Skarbnik Lucyna Bednarska.
Opinia stanowi Załącznik nr 18 do Protokołu nr XLI/2018.
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
Powiatu Sztumskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
Projekt uchwały przedstawiła Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun.
Do uchwały Radni uwag ani zapytań nie wnieśli.
Radny Leszek Sarnowski: To jest ostanie w tej kadencji głosowanie nad
absolutorium. To głosowanie merytoryczne, ale też polityczne, ponieważ
opozycja jednogłośnie poparła działania Zarządu. Mimo, że postulaty opozycji
nie zawsze są respektowane, uważam że opozycja jest opozycja merytoryczną i
konstruktywną. Głosowaliśmy za tym budżetem, więc można powiedzieć, iż
mimo tego, że jesteśmy w opozycji jest to nasz budżet mimo wielu zastrzeżeń.
Wykonanie budżetu zarówno po stronie wydatków i dochodów, osiągnięta
nadwyżka budżetowa pomimo planowanego deficytu, zaciągnięte
zobowiązania kredytowe na wydatki inwestycyjne, to jak podkreślam przy
każdej ocenie budżetu bardzo cenne choć różnić nas zapewne będą różne
priorytety inwestycji. Bardzo interesujące jest zestawienie głównych źródeł
dochodów w latach 2015-2017 pomimo, że spadły dochody własne oraz
subwencje, to wzrosła liczba środków otrzymywanych z Unii Europejskiej,
które stanowią ponad 10% budżetu. Mamy bardzo bezpieczny 9% poziom
zadłużenia. Wykonanie dochodów majątkowych Powiatu powinno może być
lepsze, ale realizacja na poziomie zaledwie 81 % to głównie zaległości
czynszowe Spółki Szpitale Polskie. Trochę mam wrażenie, ze przymykamy oko
na te zaległości, ale dopóki szpital się rozwija i spełnia oczekiwania
mieszkańców, to wydaje mi się, że to oko przymykamy też w ich imieniu. Od
czasu do czasu ze szpitala dochodzą niepokojące głosy, ale mamy nadzieję, że
naszej kadencji nie będziemy kończyć tak, jak ją zaczynaliśmy – pikietą pod

Starostwem. Stąd apel o to, aby Zarząd pilnował bieżących spraw szpitala i
rozwiązywał je wspólnie z pracownikami a nie wbrew. Wydatki inwestycje
kształtują się na poziomie 18 % to min. warsztaty w Barlewiczkach,
modernizacja dróg powiatowych i termomodernizacje obiektów. Część
inwestycji wykonywana jest wspólnie z Gminami. Nadal postuluję o
zintensyfikowanie współpracy z Gminami, samorządem Województwa by
uporządkować kwestie związane z drogami. Mam bardzo wiele uwag w
ostatnich miesiącach, szczególnie do działań Zarządu Powiatu, natomiast
udzielanie absolutorium to podsumowanie minionego roku budżetowego. Tu
emocje trzeba oddzielić od merytorycznej oceny. Dlatego będę głosował za
udzieleniem absolutorium.
Radny Piotr Stec: Był to budżet współtworzony w jakiejś mierze przez nas,
przez nas współrealizowany. W związku z tym myślę, że wielu z nas poprze
jego wykonanie. Jedyną bolączką jest brak skuteczności w ściąganiu opłat
czynszowych z tytułu dzierżawy szpitala w Sztumie. Myślę, że sytuacja jest
bardzo złożona, ale przychodzi taki moment, kiedy trzeba stanowczo
zareagować. Mam nadzieję, że Zarząd bierze to pod uwagę. Ale to teraz czekają
nas największe inwestycje i wyzwania. Dzięki pozyskiwanym środkom
zewnętrznym i zrealizowanym inwestycjom, możemy sami zobaczyć jak wielką
przeszliśmy drogę. Choćby porównując się z dogami wojewódzkimi, możemy
wstydzić się coraz mniej, są w coraz lepszym stanie. Jest jeszcze wiele do
zrobienia i warto będzie powalczyć o środki unijne. Przyszły okres planowania i
przyszła Radę będą czekały kolejne, nowe wyzwania.
A co do wykonania budżetu, może nie bez uwag czy zastrzeżeń, wydaje się ono
zasadne. Ja również będę głosował za udzieleniem absolutorium Zarządowi. To
jest poniekąd też udzielenie absolutorium Radzie, ponieważ myśmy
współtworzyli i podejmowali jako Rada uchwały.
Przewodnicząca Rady: Uczestniczyłam w Konwencie Starostów, który odbył się
w Barlewiczkach i w ramach tego spotkania była możliwość zapoznania się z
prowadzoną w szkole inwestycją. Piękny obiekt, dobrze wyposażony. Jest to
inwestycja w przyszłość, w ludzi młodych, zrobiona z głową i rozmachem. Na
pewno będzie miała wpływ na zwiększenie liczby uczniów na naszym terenie.
Przy okazji dobrze zorganizowany piknik technologiczny. Udzielamy dziś
absolutorium Zarządowi, ale trzeba też powiedzieć, jak to jest odbierane przez
Starostów z całego naszego województwa.
W obecności 17 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
XLI/240/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Sztumskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
W imieniu Zarządu, Starosta podziękował za udzielenie absolutorium.
Oświadczył, że wykonanie budżetu jest wspólnym osiągnięciem Zarządu jak i
Rady, a następnie podziękował kierownikom jednostek oraz naczelnikom i
Skarbnikowi Powiatu za wkład, jaki wnieśli w jego realizację.

Uchwała stanowi Załącznik nr 19 do Protokołu nr XLI/2018.
Ad. 17 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Starosta Wojciech Cymerys.
Pierwsze zadane pytanie dotyczyło zmiany regulaminu w Zakładzie Aktywności
Zawodowej w Sztumie. Ja byłem inicjatorem tych zmian w regulaminie,
ponieważ z końcem miesiąca kwietnia powziąłem informacje od Pani
Kierownik, że nie przedłuży umowy ze swoim dotychczasowym zastępcą, co też
uczyniła. 10 maja wpłynęło pismo podpisane przez 20 pracowników ZAZ-u, w
którym zwracają się z prośbą o przywrócenie do pracy dotychczasowego
zastępcy kierownika. Po około godzinie pojawił się pracownik Zakładu, który
chciał pismo wycofać. Pisma nie wycofano, ponieważ oficjalnie wpłynęło ono
do Starostwa. Wpłynęło więc w dniu następnym pismo wycofujące, podpisane
przez tę sama grupę pracowników. Zauważyłem jako Przewodniczący Zarządu,
że nie mam wpływu na to co się dzieje w tym zakładzie, a wspólnie z Panią
Skarbnik ponoszę odpowiedzialność za jego funkcjonowanie. 16 maja Pani
Kierownik przygotowała pismo, które miało być wystosowane za moim
pośrednictwem do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej pismo,
w którym informuje się o likwidacji etatu zastępcy kierownika ze względów
finansowych. Pojawia się pytanie, kto ma zastępować Panią Serocką, kiedy
pójdzie na urlop? Dzisiaj Pani Kierownik złożyła wniosek urlopowy, ale nie
wskazała kto podczas jej nieobecności będzie ją zastępował. Wniosek
podpisałem, ale nadal nie otrzymałem odpowiedzi kto będzie pełnić zastępstwo.
ZAZ to nie jest tylko Zakład na ul. Żeromskiego, ale również kuchnia
zaopatrująca w posiłki szpital. Była już sytuacja wymagająca mojej interwencji,
kiedy była awaria w dostawie wody na terenie miasta. Ale nie o to chodzi. Ma
być osoba, która pomoże w organizacji i zarządzaniu tym stuosobowym
zakładem, w którym pracuje 70 osób niepełnosprawnych. Dlatego poprosiłem
Zarząd o podjęcie takiej uchwały, po to aby Zarząd miał wpływ na to, co się tam
dzieje. Proszę Państwa to nie jest prywatne przedsiębiorstwo. Ja doceniam
zasługi Pani Serockiej, która przez 15 lat prowadzi Zakład. Ale nie może być
tak, że nie rozmawia się z Zarządem i pisze pismo do Marszałeka, żeby
zmniejszyć zatrudnienie czyli de facto zmienia się regulamin, gdzie stanowisko
zastępcy kierownika jest zapisane.
Mam opinię prawnika Pana mecenasa Ziętka, który wielokrotnie wykazał się
znajomością prawa, że ta uchwała jest zgodna z prawem.
Radny Leszek Sarnowski: Trochę mnie to wprawia w zakłopotanie. Może to
świadczy o nieudolność Zarządu? Jeżeli Zarząd nie potrafi zdyscyplinować
kierownika i nie robi tego albo nie może, nie umie. Sam zadaję sobie to pytanie
a w to miejsce powołuje zastępcę, który rozumiem, że będzie spolegliwy i
otwarty na to co będzie płynęło z Zarządu. Widzę, że macie Państwo poważny
kłopot. Być może jest to kłopot interpersonalny między Starostą, Panią Skarbnik

a Panią Kierownik. Może w tym tkwi przyczyna? Ja nie wiem i zadaję tylko
głośno pytanie. Jak będzie ten zastępca funkcjonował? Ja sobie nie wyobrażam
takiej pracy, kiedy jestem kierownikiem podległym Staroście, z nim nie chcę
rozmawiać, a Starosta rozmawia z moim zastępcą. Ja powiem szczerze że dla
mnie jest to absurdalne. Druga kwestia dotyczy spraw formalnych. Ja prosiłem
o podstawę prawną, bo w statucie ZAZ-u jest mowa o zatrudnianiu i zwalnianiu
kierownika przez Zarząd, a zastępcy kierownika. Statut jest dokumentem
nadrzędnym wobec regulaminu. Regulamin powinien wynikać ze statutu. Jeśli
nie ma w nim jakiś zapisów, nie ma ich również w regulaminie. Statut zmienia
Rada, więc my musielibyśmy wiedzieć, że są jakieś zmiany. Znaczy już teraz
wiemy. Ustawa o pracownikach samorządowych też mówi jednoznacznie, że
czynności z zakresu prawa pracy podejmuje starosta wobec pracowników
urzędu i kierowników. Czyli nie podległych kierownikowi poszczególnych
jednostek pracowników czy zastępców, ale wobec kierowników. Jest to dla mnie
kolejny dowód w jakimś tam sensie ubezwłasnowolniania kierownika. Być
może skoro macie problem, to rozwiążcie ten problem z kierownikiem
Starosta Cymerys: Zaręczam Pana radnego, że poradzimy sobie z tym
problemem.
L. Sarnowski: Mam nadzieję, że idzie to w jakimś dobrym kierunku. Decyzja o
Komisji oraz dzisiejsza sugestia będzie bardziej respektowana, niż mój postulat i
zostanie to raz na zawsze rozwiązane. Być może argumenty ma jedna strona i
druga. A jeżeli jest tak, że pewnych rzeczy nie możemy tutaj upubliczniać, to
spotkajcie się Państwo na neutralnym gruncie i powiedzcie o co chodzi. Bo ja
mam wrażenie, że inne względy nie merytoryczne tutaj decydują. Starosta
Cymerys: Mam podobne zdanie jak Pan radny. Jeżeli przez 8 lat, ten Zarząd o
podobnym składzie nie miał żadnych problemów z Panią Kierownik. Ten
Zarząd podejmował decyzję o rozbudowie kuchni i zaangażowaniu środków
Rady Powiatu i nagle w roku wyborczym zaczyna się taka dyskusja. Pani
Kierownik dzisiaj publicznie powiedziała, że Pani Skarbnik zmieniła aneks
umowy z Marszałkiem. Ja znam jego treść i Państwo również go otrzymacie.
Mamy problem, ale gwarantuję Państwu, że ten problem rozwiążemy. I jeśli Pan
przeczytał regulamin, tam nie jest napisane, że ubezwłasnowolnia ale decyduje.
To nie może być tak, że zakład tego typu zostanie pozbawiony osoby
decyzyjnej.
L. Sarnowski: Ale do tej pory funkcjonował. To wyście narzucili zastępcę.
Starosta: Tak funkcjonował. Ale powstał problem, ponieważ jest zatrudnionych
więcej osób. Pani Kierownik idąc na urlop nie wyznaczyła zastępcy. Ja jestem
odpowiedzialnym człowiekiem i członkowie Zarządu również. Jeżeli Pan
uważa, że jest to niezgodne z prawem to Pan mecenas może podać podstawę
prawną.
Radca prawny Ziętek: Postawa prawna jest przywołana. To jest art. 36 ust 1
Ustawy o samorządzie powiatowym. Cytuję: „Organizację i zasady
funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy
organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu.” I to jest podstawa.

Radna Teresa Skolimowska: Myślę, że niepotrzebnie jest podgrzewanie
temperatury tej dyskusji. Ja chcę się odnieść tylko i wyłącznie do tego
regulaminu. Też jestem dyrektorem zakładu budżetowego i jeżeli chodzi o
zastępców uważam, że żaden organ wyższy ode mnie nie może powoływać
moich zastępców. Uważam, że kierownik Anna Serocka, podobnie jak ja, ma
decyzyjność w wyborze swojego zastępcy. Nie może Zarząd ani ktokolwiek
inny narzucać Pani personalnie kogokolwiek. To jest Pani decyzja. W
regulaminie taki zapis może być, ale Zarząd nie ma prawa do tego żeby Panią
przymuszać do stworzenia tego stanowiska czy przyjęcia.
Starosta: Potrzebne jest stanowisko, które próbowano zlikwidować.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz: Ta dyskusja polega na mieleniu czegoś, o
czym wcześniej powiedzieliśmy. Proszę Państwa. Nikt z Zarządu tej
odpowiedzialności nie zdejmie i z Pana Starosty i na pewno Zarząd będzie
musiał sprawę rozwiązać. Nie zgadzam się z radną Skolimowską, co do
rozwiązań, ponieważ Pan mecenas zacytował, że regulaminy organizacyjne
uchwala Zarząd. Czyli Pan mecenas się myli?
L. Sarnowski: Moim zdaniem tak.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz: To do czego dzisiaj doszło wygląda tak, że
biedną Panią Annę Serocką wszyscy, w tym Zarząd chcą zniszczyć. Nie proszę
Państwa. Zakład Aktywności Zawodowej ma działać i dobrze funkcjonować i to
jest odpowiedzialność Zarządu. Dziwię się działaniom pani Kierownik, która
jest osobą doświadczoną i wie, że bez Zarządu nie jest w stanie tego problemu
rozwiązać. Nie wiem dlaczego doprowadzamy do tego typu sytuacji.
Przewodnicząca zwróciła się do Starosty Cymerysa o udzielenie odpowiedzi na
dalsze pytania.
Starosta Cymerys: Na pytanie dotyczące sytuacji finansowej Zakładu została
udzielona odpowiedź w dyskusji przy podejmowaniu uchwały w sprawie
zwiększenia budżetu dla ZAZ-u.
Kolejne pytanie, na które odpowiedzi udzielił Starosta Cymerys dotyczyło
wyników kontroli w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zakwestionowana
została kalkulacja kosztów. Zostało wskazane jak ma być ona wykonywana, a
informacje które Państwu przekazałem pokazują, że dalej nie jest to
wykonywane. W kontrolach Zakładu nie chodzi, aby coś udowodnić tylko, że
mamy jednolity plik kontrolny, gdzie są kwestie związane z odprowadzaniem
Vat-u. Błędne naliczenia mają skutki finansowe dla Powiatu, Zarządu i
Skarbnika.
Odpowiedzi na pytanie o udziau w programie ministralnym udzieliła Naczelnik
Wydziału Edukacji Aneta Kwiatkowska: Tak, jednostki otrzymały informację.
Szkoły zainteresowane uczestnictwem mają czas na złożenie wniosku do organu
prowadzącego do 11 czerwca. Dodała, że w projekcie wymagane jest 20 %
wkładu własnego.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące ponownego otwartego konkursu ofert z
zakresu kultury, oświaty i wychowania na wypoczynek dzieci i młodzieży, Pani
Naczelnik przekazała, że pierwszy konkurs nie został rozstrzygnięty, ponieważ
wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wymogów formalnych. Konkurs został
ogłoszony ponownie, wpłynęły trzy oferty z których jedną odrzucono. W
wyniku rozstrzygnięcia środki zostały podzielone na dwa zadania.
Starosta Cymerys potwierdził, że miało miejsce w maju spotkanie z Panem
Krzyżem Członkiem Zarządu Spółki Szpitale Polskie. Spotkanie odbyło się w
budynku Starostwa i dotyczyło prowadzonych inwestycji na terenie sztumskiego
szpitala – przebudowy II piętra na potrzeby kardiologii, remontu bloku
operacyjnego oraz budowy lądowiska.
Kwestia dotycząca ratownictwo medycznego, musi zostać rozwiązana,
ponieważ zgodnie z wprowadzonymi zmianami usług tych nie może świadczyć
podmiot prywatny. Według nowych zasad kontrakt na ratownictwo medyczne,
może otrzymać jedynie podmiot-spółka z większościowym udziałem podmiotu
publicznego. Tym samym Powiat będzie za wszystko odpowiadał.
Ratownictwo medyczne dotychczas funkcjonowało sprawnie a w wyniku zmian
dwa powiaty w naszym województwie tj., Sztum i Kwidzyn mają szpitale
prowadzone przez firmy prywatne. Nowe konkursy mają odbyć się we wrześniu.
Obawiamy się, że przejęcie tych usług przez Malbork może odbyć się ze szkodą
dla naszego szpitala. Będziemy szukali rozwiązania tej sytuacji.
Remont drogi wojewódzkiej 603. Myśmy wielokrotnie o tym rozmawiali.
Wspólnie podjęliśmy decyzję o projekcie wykonania przebudowy tej drogi,
rozmawialiśmy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, z Urzędem Marszałkowskim.
Wspólnie z burmistrzem Leszkiem Taborem uczestniczyliśmy w spotkaniach i
zabiegaliśmy o wykonanie modernizacji, proponując zaangażowanie budżetów
samorządów. Pomimo, iż jest projekt, Zarząd Dróg Wojewódzkich nie skorzysta
z niego i przeprowadzi inwestycję zgodnie ze swoimi planami i możliwościami
finansowymi. Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski
cały czas lobbuje n rzecz kompleksowego remontu.
Jeżeli chodzi o składowiska odpadów, to cały czas mamy obawy min. dotyczące
składowiska w Waplewie Wielkim. Firma otrzymała odpowiednie zezwolenia,
na podstawie złożonych dokumentów, firmy nie ma a pozostała po niej hałda
odpadów. Obecnie nowy właściciel się do nich nie przyznaje. W świetle prawa
to co się dzieje na prywatnym gruncie, jest sprawą jego właściciela. Podobnie
wygląda sprawa w m. Koślinka. Interweniujemy wtedy, kiedy działania są
niezgodne z prawem.
Odpowiedzi na pytanie dotyczące drogi powiatowej w kierunku m. Żuławka
udzielił Starosta. Projekt nie otrzymał dofinansowania. Sprostuję tylko, że

Gmina Dzierzgoń nie złożyła projektu na tę samą drogę, tylko Powiat wystąpił
do niej o współfinansowanie zadania, ale Gmina nie wyraziła zgody. Ponieważ
jest o droga powiatowa, Gmina nie może na niej planować remontów i składać
wniosku bez naszej zgody. Informację doprecyzował Inspektor ds. pozyskiwania
środków pozabudżetowych Sebastian Szota: W poprzedniej perspektywie
finansowej udało się nam pozyskać środki na dokumentację, która miała być
wykorystana w bieżącej perspektywie. To min. droga w m. Żuławka czy
instalacje fotowoltaiczne. W związku z pojawieniem się rządowego programu
na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej
infrastruktury drogowej została podjęta decyzja o aplikowaniu do tego projektu
z wyżej wspomnianą drogą. Dofinansowanie miało wynosić 80 %
przedsięwzięcia. Nasz projekt opiewał na kwotę 5 ml zł. Po ogłoszeniu listy
rankingowej okazało się, że dofinansowanie otrzymały głównie projekty
zgłoszone przez gminy. Na 23 projekty, tylko 2 powiaty otrzymały
dofinansowania i są to projekty niezbyt duże. W nadchodzącym naborze
narodowego programu lub wspomnianego dot. wspierania dróg lokalnych
spróbujemy ponownie zaaplikować z tym projektem.
Starosta Wojciech Cymerys:
Stanowisko dotyczące sprostowania w sprawie Przewodniczącej Rady i sposób
jego rozwiązania zostanie przygotowane przez Zarząd na kolejne obrady sesyjne
w miesiącu czerwcu.
W sprawie przetarg na ul. Traugutta w Dzierzgoniu, informuję, iż wpłynęła
jedna oferta na zadanie i przewyższa ona o 160 tys. kwotę, jaką na
sfinansowanie zadania przeznaczył zamawiający. W dniu jutrzejszym tj. 30
maja Zarząd na posiedzeniu podejmie decyzję.
Odnośnie wykaszania poboczy dróg powiatowych, to jest wyłoniony
wykonawca. Wykaszania mamy zaplanowane, ale poczekamy aż odrosty będą
większe ponieważ środki trzeba wydatkować racjonalnie i nie możemy dopuścić
do sytuacji, że we wrześniu nie będzie pieniędzy.
Wniosek Burmistrz Domańskiej w sprawie schodów wpłynął, potwierdzam.
Budżet jest już uchwalony i wydatki już zaplanowane. Schody w naszej ocenie
wymagają naprawy, ale przy obecnej konstrukcji budżetu nie stać nas na
wszystkie zgłaszane inwestycje. Naczelnik Derbich zabrał głos w tej sprawie i
stwierdził, że schody stanowią przedłużenie drogi powiatowej i znajdują się w
sąsiedztwie schodów, które są własnością Gminy Dzierzgoń. Gmina w ostatnim
czasie wyremontowała swoje i nasze obecnie znacznie odbiegają od gminnych
pod względem estetycznym. Ale to nie znaczy, że stanowią zagrożenie. Ich stan
jest dobry i zostaną poprawione i wyrównane przez naszych pracowników do 1
września.

Starosta: Spotkanie z mieszkańcami ul. Przytulnej Pan miał je Panie radny
Thiede zorganizować, a ja miałem w nim uczestniczyć. Ja nie znam ludzi, więc
jest mi trudno zająć się organizacją. Proszę podać termin, a ja na pewno będą w
spotkaniu uczestniczył.
Radny Thiede: Pan miał wskazać termin, a my mieliśmy się dostosować.
Starosta: Ma Pan rację, zapomniałem. Przepraszam. Poinformuję Pana o
proponowanym terminie. Ja również chętnie spotkam się z mieszkańcami
Dzierzgonia, jak z innymi osobami, które przychodzą do mnie do Starostwa.
Odnośnie uwagi radnego Ludwika Butkiewicza Starosta Cymerys przyznał, że
pojawił się błąd w numeracji w przygotowanej informacji z działań grupy
interwencyjnej w okresie międzysesyjnym. Naczelnik Wydziału Komunikacji
Maciej Derbich dodał, że informacja obejmuje okres prac grupy od 16 kwietnia
do 18 maja. Zapewniam, że w przyszłym wykazie będzie on mocno uzupełniony
o Gminę Stary Dzierzgoń, gdzie intensywne prace były prowadzone po 18 maja
na wniosek wójta Marka Turleja.
Ad.18 Wnioski i oświadczenia radnych
Nie wniesiono.
Ad.19 Sprawy różne.
Radny Wojciech Zielonka: Absolutorium Zarządowi udzielone, a nadal nie ma
lustra w m. Polaszki.
Radny Stec: Dnia 9 czerwca odbędzie się z Malborka i Sztumu do Tulic rajd
rowerowy upamiętniający Żołnierzy Wyklętych, na który serdecznie zapraszam.
Na posiedzeniu Komisji Edukacji, w której posiedzeniu uczestniczył operator
przystani, złożyłem wniosek, aby przeznaczyć ze środków promujących Powiat,
kwotę na wykonanie tzw. witaczy od strony Wisły.
Radny Waldemar Thiede podziękował za wycięcie krzewów na ul. Wojska
Polskiego w Dzierzgoniu.
Radny Ryszard Mazerski złożył w imieniu organizatorów podziękowanie za
pomoc i wsparcie w organizacji Biegu Solidarności.
Przewodnicząca Szewczun: Informuję Państwa, iż na poprzedniej sesji
przedstawiałam pismo rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie zmiany
okręgów wyborczych. Komisarz wyborczy odpowiedział, że dotychczasowy
podział powiatu na okręgi wyborcze uwzględnia ustawową regułę i nie zachodzą
ustawowe przesłanki do dokonania zmian granic okręgów wyborczych.
Kolejne obrady sesyjne odbędą się 19 czerwca br., dodała Przewodnicząca.
Ad.20 Zakończenie obrad.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun
zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Porządek XLI sesji Rady Powiatu
Sztumskiego został wyczerpany, zamykam obrady”.
Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1900.
Protokół sporządziła
Lilianna Andrzejczuk – Wyłupska
Przebieg sesji zarejestrowano na nośniku elektronicznym.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego
Jolanta Szewczun
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