Protokół nr XLII/2018
Sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 19 czerwca 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 XLII/2018.
Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik nr 2 do Protokołu nr XLII/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. Przyjęcie Protokołu nr XLI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
29.05.2018 roku.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarno-Epidemiologicznego za 2017 rok – referuje Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Malborku Elżbieta Zybko.
9. Informacja z działalności i realizacji budżetu Zakładu Aktywności
Zawodowej w Sztumie za 2017 rok – referuje Kierownik ZAZ w Sztumie Anna
Serocka.
10. Stanowisko Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie finansowego wsparcia
przekazywanego
przez
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej – referuje
Przewodniczący
Klubu
Radnych
Obywatelskiego
Porozumienia
Samorządowego „Powiśle” Leszek Sarnowski.

11. Informacja na temat inwestycji i remontów dróg w Powiecie Sztumskim w
2017 roku- referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich
12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.
Radny Leszek Sarnowski w imieniu Obywatelskiego Porozumienia
Samorządowego wniósł zmianę do porządku obrad sesji i zaproponował
wprowadzenie punktu dotyczącego zajęcia przez Radę Powiatu Sztumskiego
stanowiska w sprawie finansowego wsparcia przekazywanego przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz Zakładu Aktywności
Zawodowej.
Porządek po zmianach brzmi:
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. Przyjęcie Protokołu nr XLI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
29.05.2018 roku.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarno-Epidemiologicznego za 2017 rok – referuje zastępca Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku Stanisława Sosnowska.
9. Informacja z działalności i realizacji budżetu Zakładu Aktywności
Zawodowej w Sztumie za 2017 rok – referuje Kierownik ZAZ w Sztumie Anna
Serocka.
10. Stanowisko Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie finansowego wsparcia
przekazywanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej – referuje radny
Leszek Sarnowski
11. Informacja na temat inwestycji i remontów dróg w Powiecie Sztumskim w
2017 roku- referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich
12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Wnioski i oświadczenia.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad.
Porządek został przez Radę przyjęty 17 głosami „za”.

Porządek stanowi Załącznik nr 3 do Protokołu nr XLII/2018.
Ad.4 Przyjęcie Protokołu nr XL z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
24 kwietnia 2018 roku.
Protokół nr XL został przyjęty jednogłośnie.
Ad.5 Przyjęcie Protokołu nr XLI z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
29.05.2018 roku.
Protokół nr XLI został przyjęty 17 głosami.
Przewodnicząca przeszła do prowadzenia dalszej części obrad wg przyjętego
porządku.
Ad.6. 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 czerwcu 2018
roku.
Informacja stanowi Załącznik nr 4 do Protokołu nr XLII/2018.

Ad.7 Interpelacje i zapytania.
Radny Piotr Stec złożył podziękowanie za współfinansowanie przez Powiat zakup nagród i pamiątkowych medali w IV konkursie Tradycji Szlacheckiej w
Waplewie Wielkim.
Radny zaprosił również zgromadzonych na organizowany w dniach 1-8 lipca br.
plener malarski w Postolinie.
Radna Teresa Skolimowska: Chciałam odnieść się do konkursu, który odbył się
w Waplewie. Zaproszono do udziału w nim również dzieci ze szkół
podstawowych i opiekunowie obecni na konkursie stwierdzili, że nagrody nie
były adekwatne do wkładu pracy dzieci przede wszystkim dzieci młodszych.
Nie było dla maluchów nagród pocieszenia, które zachęcają do kolejnych
udziałów w konkursach.
Radny Ludwik Butkiewicz: Po moim wniosku protokół XL został uzupełniony o
informacje wypowiedziane przez Pana Starostę dotyczące spotkanie z
prezydentem. Jednak patrząc na dokumentację fotograficzną, widać że nie

pokrywa się ona z listą pierwotnie zaplanowanych uczestników spotkania. Kto
w rzeczywistości był organizatorem przyjazdu i spotkania „samorządowców” z
Prezydentem Andrzejem Dudą i według jakich kryteriów zostały dobrane osoby
na to spotkanie?
Po raz kolejny zwracam uwagę na niebezpieczny barszcz Sosnowskiego, który
bardzo licznie występuje w okolicach m. Lubochowo. Ponawiam interpelację o
wycięcie krzaków na drodze Bajdowo – Tabory, Myślice – Pudłowiec, Bądze do
granicy naszego Województwa i w Lubochowie. W Taborach droga obecnie
jest przejezdna, ponieważ jest sucho. Jednak po opadach deszczu znowu pojawia
się problem w postaci rozmiękczonego podłoża uniemożliwiającego przejazd.
Droga w Myślicach – przy posesji 3A tzw. kolonia. Dzieci wsiadają w tym
miejscu do szkolnego autobusu, a nie ma tam ustawionego znaku
informacyjnego. Przejazd ciężarówek, które w tym miejscu nie zmniejszają
prędkości grozi niebezpieczeństwem.
Jakie są dalsze losy planowanej budowy chodnika od skrzyżowania z drogą
wojewódzką 515 do budynku szkoły w Starym Dzierzgoniu?
Radny Adam Krupa przekazał prośbę mieszkańców i sołtysów o jak najszybsze
wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych.
Ad. 8 . Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego
Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego za 2017 rok
Sprawozdanie złożyła zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Malborku Stanisława Sosnowska.
Przewodnicząca oświadczyła, że przedstawione sprawozdanie było przesłane
radnym, było również przedmiotem obrad Komisji ds. Budżetu i Komisji
Społecznej.
Starosta Cymerys: Chciałbym, aby Pani więcej powiedziała o organizacji
kąpielisk miejskich.
Inspektor Sosnowska: Do 1 czerwca był termin przedstawienia uchwał rad gmin
i wskazanie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli lub kąpielisk.
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli po zmianie przepisów mogą
działać tylko 30 dni w roku.
Te które nie są wyznaczone, nie są przez nas badane. Gmin Sztum wskazała
jako kąpielisko to zorganizowane nad Jeziorem Zajezierskim. Urząd Gminy
Dzierzgoń chce przebadać swoje kąpielisko, ale będzie to tylko badanie na
zlecenie. Sanepid nie wyda opinii.
Przewodnicząca: Stan bezpieczeństwa sanitarnego powiatu obecnie oceniany
jest jako dobry. Raporty zawsze mówiły o złej jakości wody. Jest poprawa w
tym zakresie, co wynika z olbrzymich nakładów inwestycyjnych Gmin.

Wobec braku pytań Przewodnicząca zamknęła dyskusję i przeszła do kolejnego
punktu obrad.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 5 do Protokołu nr XLII/2018.
Ad.9 Informacja z działalności i realizacji budżetu Zakładu Aktywności
Zawodowej w Sztumie za 2017 rok
Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie Anna Serocka złożyła
Radzie informację z działalności i realizacji budżetu Zakładu Aktywności
Zawodowej w Sztumie za 2017 rok.
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 XLII/2018.
Ad.10 Stanowisko Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie finansowego
wsparcia przekazywanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rzecz Zakładu Aktywności Zawodowej
Radny Leszek Sarnowski zabrał głos. Stwierdził, że propozycja zajęcia
stanowiska wynika z dyskusji, jaka miała miejsce na ostatnim posiedzeniu
Komisji ds. Społecznych. Następnie radny odczytał treść projektu stanowiska.
Starosta Wojciech Cymerys podziękował radnemu Sarnowskiemu za
przygotowanie stanowiska i zachęcił do jego poparcia.
Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
Radni jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem stanowiska.
Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie Anna Serocka złożyła
podziękowania Radzie za przyjęcie stanowiska i wyraziła nadzieję, że
doprowadzi ono do podjęcia przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej zmian w przyznawanych kwotach dofinansowania dla ZAZ-ów.
Stanowisko stanowi Załącznik nr 7 do Protokołu nr XLII/2018.
Ad.11 Informacja na temat inwestycji i remontów dróg w Powiecie
Sztumskim w 2017 roku
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Maciej Derbich
przedstawił Radzie informacje na temat inwestycji i remontów dróg w Powiecie

Sztumskim w 2017 roku. Dodał, że materiał był przedstawiany na Komisji ds.
Budżetu.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję:
Radny Thiede zabrał głos i stwierdził, że nadal nie jest zamontowane lustro w
m. Polaszki, o czym wielokrotnie na sesjach Rady była mowa.
Innych uwag i pytań radni nie wnieśli.
Informacja stanowi Załącznik nr 8 do Protokołu nr XLII/2018.
Ad.12 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Starosta Wojciech Cymerys.
Pierwsze zadane pytanie dotyczyło uczestnictwa w spotkaniu z Panem
Prezydentem. Wizyta Pana Prezydenta była wynikiem starań, jakie czynił
samorząd lokalny oraz działacze PiS, min. radnego Adama Krupy. Po podaniu
listy do Kancelarii Prezydenta, została ona zweryfikowana i zmieniona. Dwie
gminy nie zgłosiły zastępców, więc udział gmin ograniczono do wójta i
przewodniczącego rady.
W kwestii barszczu Sosnowskiego, problem jest nagłaśniany i roślina będzie
sukcesywnie usuwana z pasa drogi powiatowej.
Uwagi dotyczące wykaszania poboczy są jak najbardziej słuszne. Wykonawca
wyłoniony do realizacji tego zadania niestety nie wywiązuje się w terminowy i
należyty sposób z prac. Termin wykonania robót jeszcze nie upłynął i nie ma
podstaw do wszczęcia kroków prawnych. Jeśli jednak nie zostaną one
wykonane, na wykonawcę zostaną nałożone kary umowne.
Naczelnik M. Derbich: Droga do Lubochowa i dalej do Gietrzwałdu potwierdzam na tych drogach jest największe zakrzaczenie. Prace na nich będą
realizowane w pierwszej kolejności.
Na prace w m. Tabory, z uwagi na warunki pogodowe, jest obecnie dobry
moment.
Jeżeli chodzi o oznakowanie przystanku w m. Myślice, należy dokładnie ustalić
lokalizację znaku informacyjnego.
Projekt wykonania chodnika w Starym Dzierzgoniu, o czym mówił radny
Butkiewicz, jest w fazie końcowej. Do końca miesiąca czerwca będziemy w
posiadaniu gotowego materiału, na którym będziemy bazować.
Radny Wojciech Zielonka wniósł uwagę: Chciałbym nawiązać do sprawy
okaszania poboczy. Płyną uwagi z gminy Mikołajki Pomorskie. Odpowiedź
Pana Starosty jest wyczerpująca. Wykonawca ma wyznaczone terminy, ale w
tym roku się z nich nie wywiązuje. W tym roku z uwagi na wysokie temperatury
i wilgotność miała miejsce szybsza wegetacja roślin. Dlatego te trawy są takie
wysokie i choć schną i tak ograniczają widoczność na drogach stwarzając na
nich zagrożenie. Moja uwaga dotyczy konstrukcji specyfikacji istotnych

warunków zamówienia na lata kolejne i dodania w niej kolejnego parametru tj.
stanu roślin, ich wysokość i stwarzanie zagrożenia.
Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun: Mieszkańcy obecni na posiedzeniu
Rady Gminy Dzierzgoń w miesiącu czerwcu również zwracali uwagę i
kierowali dużo krytycznych opinii odnośnie utrzymania poboczy. Może
informacja dotycząca sytuacji z wykonawcą powinna trafić do wszystkich
włodarz. Przewodnicząca zwróciła się z zapytanie do Naczelnika Derbicha do
kiedy ten wykonawca ma jeszcze czas na wykonanie prac?
Do 26 czerwca powinien okosić wszystkie drogi, odpowiedział Naczelnik.
Zatem ponawiam prośbę o przekazanie informacji w tym zakresie do
samorządów gminnych.
Ad.13 Wnioski i oświadczenia radnych
Nie wniesiono.
Ad.14 Sprawy różne
Radny Waldemar Thiede podziękował Panu Staroście za udział w spotkaniu z
mieszkańcami ul. Przytulnej. W imieniu mieszkańców przypomniał o prośbie
dotyczącej naprawy nielicznych dziur.
Ad.15 Zakończenie obrad
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun
zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Porządek XLII sesji Rady Powiatu
Sztumskiego został wyczerpany, sesję uważam za zakończoną”.
Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1555.
Protokół sporządziła
Lilianna Andrzejczuk – Wyłupska
Przebieg sesji zarejestrowano na nośniku elektronicznym.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego
Jolanta Szewczun

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

