Protokół nr XLIV/2018
Sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 sierpnia 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 14 radnych. Nieobecny radny Janusz Grzonka, Antoni
Downarowicz i Wojciech Zielonka.
Lista obecności radnych stanowi Załącznik nr 1 do Protokołu nr XLIV/2018.
Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik nr 2 do Protokołu nr XLIV/2018.
Ad.3 Przyjęcie porządku obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XLII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
19.06.2018 roku.
5. Przyjęcie Protokołu nr XLIII z sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu
Sztumskiego z dnia 27.06.2018 roku.
6. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
7. Interpelacje i zapytania.
8.Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku –
referuje Skarbnik Lucyna Bednarska
9. Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2018-2028 za I półrocze 2018 r. – referuje Skarbnik
Lucyna Bednarska
10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
poszczególne zadania w 2018 roku - referuje Kierownik PCPR w Sztumie
Ewelina Łęgowska,
b) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Sztumskiego- referuje
inspektor Wydziału ON Renata Ruda,

c) w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek nr
91/90, 91/91, 91/96, 91/97, położonych w obrębie Barlewice, gmina Sztum –
referuje Naczelnik Wydziału GK Krystyna Szczepanek,
d) 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
Lucyna Bednarska,
e) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok– referuje
Skarbnik Lucyna Bednarska,
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2018-2028– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska
g) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/ 235/ 2018 Rady Powiatu Sztumskiego z
dnia 29 maja 2018r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu- referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.
O godzinie 1505 na obrady sesyjne przybył radny Wojciech Zielonka.
Porządek został przez Radę przyjęty 14 głosami „za”, 1 osoba „wstrzymała się
od głosu”.
Porządek stanowi Załącznik nr 3 do Protokołu nr XLIV/2018.
Ad.4 Przyjęcie Protokołu nr XLII z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
16 czerwca 2018 roku.
Protokół nr XLII został przyjęty jednogłośnie.
Ad.5 Przyjęcie Protokołu nr XLIII z sesji Nadzwyczajnej Rady Powiatu
Sztumskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku.
Protokół nr XLIII został przyjęty 15 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 poinformował zgromadzonych, iż w sesji letniej
czterech nauczycieli odbyło egzamin i otrzymało akt nadania stopnia
nauczyciela mianowanego tj. Monika Majewska- nauczyciel ZS w Sztumie,
Agnieszka Peplińska – nauczyciel SOSW w Uśnicach, Daria Parafiniuknauczyciel SOSW w Uśnicach, Małgorzata Majewska – nauczyciel SOSW w
Kołozebiu. Starosta wraz z Przewodniczącą Rady wręczyli awansowanym
nauczycielom akty nadania i kwiaty.
Starosta 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 XLIV/2018.
Ad.7 Interpelacje i zapytania.
Radny Leszek Sarnowski: Wydawało mi się, że na ostatniej nadzwyczajnej sesji
doszliśmy do konsensusu. Sprawą pani Kierownik Serockiej miała zająć się
Komisja Rewizyjna, której dwóch członków po sesji złożyło wniosek o
dodatkowe posiedzenie. Jednak ze względów proceduralnych odmówiono im,
podobnie jak odmówiono mi jako radnemu wglądu do protokołu z posiedzenia
Zarządu oraz odmówiono mi również w trybie udostępnienia informacji
publicznej otrzymania ww. protokołu. Argumentowano, że protokół Zarządu
zawiera dane wrażliwe. W takiej sytuacji tego typu dane się anonimizuje. Proszę
o wyjaśnienie tej sytuacji.
Kolejna sprawa dotyczy pisma w sprawie rozwiązania umowy o pracę. Pismo
skierowane do Kierownik ZAZ Anny Serockiej mówiło o tym że, umowa
zostanie rozwiązana po podjęciu uchwały przez Radę Miasta Sztumu. Do tego
czasu kierownik jest zawieszona. Taka uchwała nie została podjęta na sesji 24
sierpnia br. Nikt nie głosował za podjęciem tej uchwały. Były tylko głosy
przeciwne i wstrzymujące się. W związku z takim rozstrzygnięciem, Anna
Serocka pojawiła się w pracy w poniedziałek 27 sierpnia i została wyproszona
przez starostę. Co to oznacza? Jakie plany ma Zarząd w tej sprawie, jaka
decyzja nas czeka i jakie będą z tym związane koszty? Zastanawiające są
również częste wizyty w Zakładzie jego byłego zastępcy pana Szewczuna. Czy
Pan Starosta wie o tych wizytach?
Od września w szkołach obowiązują nowe przepisy, zgodnie z którymi kadra
kierownicza nie będzie mogła mieć nadgodzin. W wielu powiatach i gminach w
kraju podejmowane są decyzje, by ten uszczerbek rekompensować większym
dodatkiem funkcyjnym. Jak wygląda sytuacja w placówkach podległych
Starostwu? Czy cos w regulacjach placowych się zmieniło? Jeśli takich regulacji
nie było, wnioskuję o pilne zajęcie się tą sprawą.

Jaka jest rzeczywista sytuacja w sprawie drogi do Białej Góry? Czy zapadły już
decyzje ostateczne i jaka jest dalsza procedura?
Czy wpłynął już protokół z kontroli SOSW w Kołozębiu? Jeśli tak, poproszę o
szersze informacje.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór na stypendia
dla uczniów szkół zawodowych. Czy nasza szkoła posiada tę wiedzę i czy
złożyła wnioski?
Proszę o przygotowanie na piśmie zestawienia ilościowo – kosztowego z
powiatowych inwestycji na drogach w tej kadencji z podziałem na poszczególne
gminy.
Radny Piotr Stec: Byłem współautorem prośby dotyczącej zwołania posiedzenia
Komisji Rewizyjnej. Uważam, że źle się stało że Komisja nie została zwołana.
Panie Starosto, wytoczono przeciwko Panu podczas sesji nadzwyczajnej
poważne zarzuty i czy Pan coś z tym zrobił? Uważam, że podważono Pana
wiarygodność i powinien Pan złożyć rezygnację. Ja po sesji ten protokół z
posiedzenia Zarządu przeczytałem. Nie ma w im żadnych danych wrażliwych,
żadnych nazwisk, a Pan radny Zwolenkiewicz proponuje zwołanie komisji która
te zarzuty wyjaśni. Sprawa jest obecnie na takim etapie, że my jako Rada nie
powinnyśmy się nią zajmować. To jest zadanie dla sądów i prokuratury. Na
tymże posiedzeniu Zarządu była również rozmowa o decyzji dotyczącej
transportu medycznego. Na jakim etapie jest realizacja pomysłu zawarcia spółki
ze szpitalami Polskimi?
Po wyjazdowym posiedzeniu Komisji Edukacji i odbytej wizytacji w szkołach
zwracam się z prośbą o to, aby w Poradni zamontować klimatyzatory.
Nawiązując o prośby radnego Sarnowskiego dotyczącej informacji z inwestycji
drogowych proszę o zestawienie ile wykonano remontów dróg wojewódzkich w
naszym powiecie i jak to wygląda na tle innych powiatów. Ponawiam również
apel do Zarządu, aby nie wyrażać zgody na realizację drogi do Białej Góry bez
ścieżki pieszo - rowerowej.
Radny Ludwik Butkiewicz: Po raz kolejny składam interpelację o wykonanie
oznakowania poziomego tj. podwójnej linii ciągłej w m. Lubochowo, gdzie są
niebezpieczne zakręty.
Stan płyt na drodze w Górkach i Matulach jest fatalny. Są wiszące gałęzie i
suche drzewa w Górkach i Lubochowie
Po raz kolejny apeluję o wycinkę suchych drzew na drodze Żuławka SztumskaDzierzgoń.
Na drodze od Monastarzysk do drogi wojewódzkiej jest nadal nie naprawiona
wyrwa po karpie w drodze.
Karpa za m. Lubochowo nadal jest nie usunięta, choć wielokrotnie o tym
mówiłem.
W imieniu sołtysów, radnych i mieszkańców gminy Stary Dzierzgoń apeluję i
proszę o przeprowadzenie wycinki krzaków.

W nawiązaniu do przedstawionej informacji międzysesyjnej kieruję pytanie o
zatrzymane uprawnienia kierowcom. Czy Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
mogą występować o zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdów
mechanicznych?
Radny Cymerys: Jako radny kieruję swoje pytanie do radnego Steca. Będąc
starostą, podjął Pan decyzję o zwolnieniu naczelnika wydziału edukacji. Gdzie
były rozstrzygane spory z tym związane?
Ad. 8 Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku
Sprawozdanie złożyła Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
Przewodnicząca oświadczyła, że przedstawione sprawozdanie było przesłane
radnym, było również przedmiotem obrad wszystkich Komisji stałych Rady.
Wobec braku pytań Przewodnicząca zamknęła dyskusję i przeszła do kolejnego
punktu obrad.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 5 do Protokołu nr XLIV/2018.
Ad.9 Sprawozdanie z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028 za I półrocze 2018 r.
Sprawozdanie przedstawiła Radzie Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska.
Dodała, że było ono przedmiotem obrad wszystkich komisji stałych Rady.
Radni uwag ani innych pytań do złożonego sprawozdania nie wnieśli.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 6 do Protokołu nr XLIV/2018.
Ad.10 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2018 roku.
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Ewelina
Łęgowska przedstawia treść uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwała został
pozytywnie zaopiniowana prze Komisję ds. Społecznych oraz Komisję
Budżetową, dodała.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.

W obecności 12 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XLIV/241/2018 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i
wysokości
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2018 roku.
Podczas głosowanie nieobecni radni Leszek Sarnowski, Adam Krupa, Sylwia
Kubik.
Uchwała stanowi Załącznik nr 7 do Protokołu nr XLIV/2018.
b) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Sztumskiego
Inspektor Wydziału Organizacji, Nadzoru i Kadr Renata Ruda przedstawiła treść
uchwały. Wypowiedź uzupełniła o informację, iż uchwała została pozytywnie
zaopiniowana przez Komisję Budżetu.
Głos zabrał radny Leszek Sarnowski: Stwierdzam, że kwestia wynagrodzenia
samorządowców stała się ostatnio kwestią polityczną. Nie ma mojej zgody na
instrumentalne traktowanie samorządów. Jest to zemsta za nagrody
ministerialne i ingerowanie w autonomię samorządów.
Nie będę głosował ani za ani przeciw tej uchwale. Wstrzymam się od głosu.
Radny Zbigniew Zwolenkiewicz: Zgadzam się z moim przedmówcą. Ja będę
głosował przeciw. Jest niedopuszczalne, aby karać samorządowców za działania
rządu. Autonomię samorządów powinno się poszerzać i zwiększać, a nie
ograniczać.
Radny Stec: Mam pytanie. Jakiego rzędu jest to spadek wynagrodzenia? I czy
można poczekać z podjęciem tej uchwały do końca kadencji?
Starosta Cymerys: Uchwała zmniejsza o 80 zł netto moje wynagrodzenie. Na
podstawie złożonego przez mnie oświadczenia moje uposażenie jest obniżone
od lipca. Obniżyłem również wynagrodzenie swojemu zastępcy, tak aby
dostosować zarobki do obowiązującego prawa. W innym wypadku jest to
bowiem naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Proszę Radę o podjęcie
uchwały, która usankcjonuje nasze działania.
Radna Teresa Skolimowska: Skoro musimy uchwałę podjąć, nie będziemy od
tego uciekać. Jako poważna Rada musimy uchwałę podjąć, ponieważ w innym
wypadku narazimy się na problemy.
Radny Wojciech Zielonka: Również jestem przeciwnikiem tego typu
nieuzasadnionej ingerencji, w takim momencie jak koniec kadencji i zbliżające
się wybory samorządowe.
Wobec braku innych pytań i uwag Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
W obecności 15 radnych, Rada 12 głosami „za” , przy 1 głosie „przeciw” i 2
„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XLIV/242/2018 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Starosty Powiatu Sztumskiego

Uchwała stanowi Załącznik nr 8 do Protokołu nr XLIV/2018.
c)w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
działek nr 91/90, 91/91, 91/96, 91/97, położonych w obrębie Barlewice,
gmina Sztum
Naczelnik Wydziału GK Krystyna Szczepanek przedstawiła zgromadzonym
radnym treść projektu uchwały. Dodała, że uchwala została pozytywnie
zaopiniowana przez Komisję Budżetową.
W obecności 15 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XLIV/243/2018 w sprawie sprzedaży w formie przetargu ustnego
nieograniczonego działek nr 91/90, 91/91, 91/96, 91/97, położonych w obrębie
Barlewice, gmina Sztum
Uchwała stanowi Załącznik nr 9 do Protokołu nr XLIV/2018.
d) 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
Skarbnik Lucyna Bednarska przedstawiła treść uchwały wraz z uzasadnieniem.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku pytań Przewodnicząca
zarządziła głosowanie.
W obecności 15 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XLIV/244/2018 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
Uchwała stanowi Załącznik nr 10 do Protokołu nr XLIV/2018.
e) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok
Skarbnik Lucyna Bednarska zapoznała Radę z treścią projektu uchwały. Wobec
braku pytań Przewodnicząca przeszła do głosowania.
W obecności 15 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XLIV/245/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018
rok

Uchwała stanowi Załącznik nr 11 do Protokołu nr XLIV/2018.
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2018-2028
Treść uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Lucyna Bednarska.
Uchwała został pozytywnie zaopiniowana przez Komisje Budżetową
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Przewodnicząca zamknęła dyskusje i
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
W obecności 14 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
XLIV/246/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028
Podczas głosowania nieobecna radna Sylwia Kubik.
Uchwała stanowi Załącznik nr 12 do Protokołu nr XLIV/2018.
g) w sprawie zmiany uchwały nr XLI/ 235/2018 Rady Powiatu
Sztumskiego z dnia 29 maja 2018r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu
Treść uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Lucyna Bednarska.
Skarbnik dodała, że uchwała został pozytywnie zaopiniowana przez Komisję
Budżetową.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Przewodnicząca zamknęła dyskusje i
zarządziła głosowanie nad projektem uchwały.
W obecności 15 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
XLIV/247/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/ 235/ 2018 Rady Powiatu
Sztumskiego z dnia 29 maja 2018r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu
Uchwała stanowi Załącznik nr 13 do Protokołu nr XLIV/2018.
Ad.11 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Starosta Wojciech Cymerys.
Starosta potwierdził, że wniosek w sprawie zwołania posiedzenia Komisji
Rewizyjnej wpłynął, Przewodnicząca Komisji udzieliła odpowiedzi, iż zgodnie
z zapisami Statutu Powiatu, Komisja obraduje wg planu rocznego lub na
podstawie uchwały Rady ustalającej zakres i termin kontroli, nieujętej w planie
rocznym. Należy działać zgodnie z procedurą i w dniu dzisiejszym powinna być
procedowana uchwała dotycząca kontroli upoważniającej Komisję do tego typu
działań.

W kwestii odpowiedzi na pytanie dotyczące dopuszczenia do pracy kierownik
Serockiej głos zabrał mecenas Stanisław Ziętek: 27 sierpnia br. wpłynęło pismo
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące projektu uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z panią Anną Serocką,
radną Rady Miejskiej w Sztumie. 24 sierpnia ww. uchwała był przedmiotem
obrad sesyjnych i w wyniku głosowania radnych uchwała nie została podjęta.
Zatem nie ma przesłanki na podstawie której, Pani Serocka mogłaby powrócić
do pracy.
Radny Sarnowski: Uchwała była przedmiotem głosowania, nie została podjęta,
nie było głosów „za”, a jedynie głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”. Uchwała
został odrzucona. Nie rozumiem zatem zaistniałej sytuacji.
S. Ziętek: Zapoznałem Państwa z treścią otrzymanego pisma. Nie jest moją rolą
jego interpretacja. Nie ma w prawie polskim czegoś takiego, jak domniemany
projekt uchwały. To pismo jest na tyle jasne, że nie pozwala na przywrócenie
Pani Anny Serockiej do pracy. W tej sprawie zostanie przez nas złożona skarga
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność Rady Miejskiej w
Sztumie. Natomiast w odpowiedzi na pytanie pana radnego Steca chciałbym
poinformować, iż pracodawca nie ma legitymacji czynnej aby wystąpić z
pozwem do sądu o mobbing. W takiej sytuacji pracodawca występuje w roli
pozwanego.
Starosta Cymerys: Teren ZAZ-u nie jest objęty zakazem wstępu, zatem każdy z
interesantów ma prawo na nim przebywać, również Pan Szewczun. W Zakładzie
nie jest obsadzone stanowisko zastępcy. Pani Anna Cielas pełni obowiązki
kierownika. Czekamy na rozstrzygnięcie sprawy z Panią Anną Serocką, która
pobiera wynagrodzenie. Budżet ZAZ-u jest na tym samym poziomie. Pani
Serocka, w każdej chwili może złożyć pozew do sądu. Prawo jest tak
skonstruowane, że bez zgody Rady nie można z radnym rozwiązać stosunku
pracy.
W sprawie drogi do Białej Góry przeprowadziliśmy wspólnie z Gminą Sztum
proces, aby pozyskać środki i dokumentacja została wykonana. Dzisiaj Zarząd
Województwa Pomorskiego czy Zarząd Dróg Wojewódzkich nie realizuje tej
inwestycji. Są prowadzone rozmowy, ale nie wyraziliśmy zgody na wykonanie
projektu, ponieważ można skorzystać z już wykonanej dokumentacji.
L. Sarnowski: Czy były jakieś deklaracje ze strony samorządu województwa o
etapowym wykonaniu robót?
Starosta: Droga miała być wykonana etapami, pierwszy do zakładu Elita. Ale
Zarząd Dróg Wojewódzkich chciał wykonać nową dokumentację na
wspomniany odcinek. My uważamy, że projekt konsultowany i wykonany
zgodnie z sugestiami ZDW, który jest zarządcą drogi, jest do wykorzystania.
Wypowiedz Starosty uzupełnił radny Józef Warunek: Uczestniczyłem w
spotkaniu, gdzie Zarząd Dróg Wojewódzki nie wyraził zgody na wykonanie
drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową. A mieszkańcy nie dopuszczą aby
wykonano tylko samą nawierzchnię.

Radny Adam Krupa: Czy złożyliśmy propozycję dotyczącą współfinansowania
tego odcinka drogi?
Starosta: Były prowadzone rozmowy z Gminą Sztum, ale aby składać deklaracje
to musimy posiadać wiedzę, jakie środki musimy zabezpieczyć. Nie znamy
również procentowego udziału w kosztach samorządu województwa. Mamy
nadzieję, że wrócimy do rozmów.
Skarbnik: Kosztorys drogi do zakładu Elita z 2015 szacuje go na 6 mln zł. My
mamy drogi powiatowe, które również wymagają naprawy.
Odnośnie pytania dotyczącego protokołu z kontroli w SOSW W Kołozębiu,
Starosta potwierdził, że taki protokół już jest. Mamy czas – 3 miesiące na
złożenie sprzeciwu i pracujemy nad tym. Kwestia dotyczy subwencji
przyznanych na osoby niepełnosprawne ze sprzężeniami. Kwota wykazana do
zwrotu wynosi 600 tys. Będziemy dowodzić swoich racji i składać odwołanie.
O stypendia dla szkół zawodowych, o których mówił radny Sarnowski nasi
uczniowie występują. Naczelnik Kwiatkowska doda, że jest to już dokonywane
po raz kolejny i wielu uczniów takie stypendium otrzymuje.
Zestawienie, dotyczące dróg, o które prosili radny Sarnowski i Stec zostanie
sporządzone i przesłane.
Odnośnie dodatków dla dyrektorów szkół, Starosta odpowiedział, że są one nie
zmienione, ale zwrócił uwagę, że z roku na rok zmniejsza się liczba uczniów, co
za tym idzie i oddziałów. Arkusze organizacyjne i budżet zostanie zanalizowany
po naborze i wtedy zostanie podjęta decyzja. Obowiązki dyrektora są związane z
organizacją jednostki i liczbą jej uczniów.
Radny Sarnowski zwrócił uwagę, że ta sytuacja może doprowadzić do tego, że
w kolejnym konkursie na stanowisko dyrektora nie będzie kandydatów,
ponieważ nauczyciele będą mieć wyższe zarobki niźli kadra kierownicza. Już
występują dysproporcje.
Radny Piotr Stec: Taka sytuacja ma miejsce tylko wtedy, kiedy nauczyciel ma
dużo nadgodzin.
W odniesieniu do pytań zadanych przez radnego Steca, Starosta Cymerys
stwierdził, że nie wysuwał do nikogo zarzutów, podczas czerwcowej sesji
nadzwyczajnej i sam również nie czuje się znieważony. Starosta zagwarantował,
że pomimo otrzymywanych anonimów, do końca kadencji dotrwa. To wyborcy
zweryfikują moją wiarygodność, dodał. Do odwołania Zarządu wystarczy
wniosek trzech radnych i można to procedować.
Rozmowy dotyczące współuczestniczenia w transporcie medycznym ze spółką
Szpitale Polskie trwają. Po zmianie ustawy dotyczącej ratownictwa
medycznego, transportem medycznym mogą zajmować się tylko podmioty
publiczne. Zachodzi obawa, że realizowanie tych usług przez podmiot
zewnętrzny może skutkować zmniejszeniem liczby pacjentów i kontraktów.
W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej jest zamontowany system
wentylacji mechanicznej, który ma za zadanie, w zależności od temperatury
dogrzać lub schłodzić pomieszczenia. Jest jeszcze dodatkowy klimatyzator
znajdujący się w pomieszczeniu serwerowni.

Z pytaniem o ilość przeprowadzonych remontów dróg wojewódzkich
wystąpimy o informacje do Zarządu Dróg w Gdańsku.
Odpowiedzi na pytania dotyczące stanu dróg udzielił Naczelnik Wydziału
Komunikacji, Transportu i Dróg Maciej Derbich.
M. Derbich: Jak pan Starosta przedstawił w sprawozdaniu firma STRZELBUD
złożyła wniosek o przesunięcie wykonania prac. W ramach prowadzonych
rozmów oznakowanie poziome ma być wykonane w ramach remontu dróg w m.
Dąbrówka Malborska i w Sztumie ul. Kochanowskiego. Wtedy również zostanie
wykonanie oznakowanie w Lubochowie. Termin prac- najprawdopodobniej pod
koniec miesiąca września.
Stan nawierzchni z płyt na drodze Matule – Górki jest zły, co potwierdzam.
Musimy zastosować jakiś system naprawczy. Należy jednak określić i
skalkulować zakres prac.
Działania pielęgnacyjne drzew wykonywane są zawsze jesienią, w tym roku
również. Drzewa na drodze Żuławka Sztumska - Dzierzgoń – część drzew
została już usunięta. W momencie trwania prac i ich usuwania nie było decyzji
na wszystkie drzewa. Po uzyskaniu stosownych zezwoleń prace będą
kontynuowane.
Usunięcie karpy w m. Lubochowo przez firmę zewnętrzną to koszt około 1200
zł. Została podjęta decyzja o jej usunięciu przez naszą grupę zajmującą się
pracami na drogach powiatowych. Już została obniżona i zabezpieczona,
natomiast całkowita likwidacja będzie wykonywana w ramach prac jesiennych.
W kwestii zakrzaczeń dróg, po raz kolejny potwierdzam i zapewniam, że w
ramach prac jesiennych będziemy prowadzić prace, w pierwszej kolejności w
Gminie Stary Dzierzgoń.
Starosta uzupełnił wypowiedź Naczelnika w sprawie suchych drzew na drodze
Żuławka – Dzierzgoń, poprzez poinformowanie że wszystkie drzewa zgłoszone
do wycinki są nawiercone. Zgłoszono zaistniałą sytuację na Policję i otrzymano
odpowiedź, że sprawa została umorzona, z powodu niewykrycia sprawcy.
Ostatnim pytaniem, na które odpowiedzi udzielił Naczelnik Derbich, było
zatrzymywanie uprawień do kierowania pojazdami mechanicznymi dłużnikom
alimentacyjnym. Naczelnik potwierdził, że dzieje się tak na wniosek Ośrodków
Pomocy Społecznej, jest to bardzo skuteczny środek oddziaływania. Najwięcej
wniosków kierowanych jest z MOPS Sztum, Dzierzgoń i Mikołajki Pomorskie.
Radny Piotr Stec udzielił odpowiedzi na pytanie zadane przez Starostę
Cymerysa w sprawie działań związanych ze zwolnieniem Naczelnika Wydziału
Edukacji w 2007 roku. Rzecz, jak wyjaśnił radny, nie dotyczyła bezpośredniego
zwolnienia ale przesunięcia ze stanowiska kierowniczego na urzędnicze z
powodu ogromnych trudności z rozliczeniem transzy dofinansowania budowy
szkoły w Dzierzgoniu. Sprawa zakończyła się ugodą.
Radny Stec dodał, że nie kwestionuje prowadzonej przez Zarząd i Starostę
polityki kadrowej, ja tylko mam żal o zastosowanie takiego trybu procedury
wobec kierownik ZAZ-u. Apelowałem o zmianę sposobu rozwiązania tej

kwestii. Obecnie sprawa powinna przenieść się na drogę sądową. Nie ma mojej
zgody na tego typ „standardy” i posiłkowanie się informacjami, które nie mają
swojego odzwierciedlenia w faktach.
Radny Zbigniew Zwlenkiewicz stwierdził, że radny Stec apeluje o ciszę i spokój
nad sprawą, ale sam o niej mówi. Dodał, że miesiąc temu, podczas sesji
nadzwyczajnej Pani Serocka nazwała go, podobnie jak pozostałych członków
Zarządu, przestępcami, co jest udokumentowane. Poinformował, że oczekuje, iż
Pani Serocka, mówiąc publicznie te słowa, wiedziała co one oznaczają i
powinna była zawiadomić organy ścigania, skoro zna szczegóły przestępstwa.
To jest jej obywatelski obowiązek. Po drugie, jak uzasadnił, wobec zaistniałej
sytuacji wybrał obronę osób niepełnosprawnych, pokrzywdzonych,
doświadczonych. Zarząd nie podejmował decyzji w sprawie Pani Kierownik
Serockiej w sposób pochopny i nieprzemyślany. 4 lata temu mobbing w tym
Zakładzie udowodniono i zostało wypłacone odszkodowanie. Osobypracownicy Zakładu podpisujące petycje w sprawie obrony Pani Kierownik są
postrzegane pozytywnie, natomiast ankietowani przyznający mobbingowanie w
firmie nazywani są osobami niepełnosprawnymi, które nie zdają sobie sprawy z
tego co piszą. Ta Pani poniża te osoby w ten sposób. Zarząd i Starosta zajęli w
tej sprawie jasne stanowisko, a Pani Serocka ma prawo do obrony na drodze
sądowej.
Radny Piotr Stec : Czy w związku z nazwaniem przez Panią Serocką przestępcą,
złożył Pan Panie Zwolenkiewicz doniesienie do prokuratury o zniesławienie?
Z. Zwolenkiewicz: Nie. Wytoczę proces z powództwa cywilnego.
Ad.12 Wnioski i oświadczenia radnych
Nie wniesiono.
Ad.13 Sprawy różne
Przewodnicząca przypomniała radnym o obowiązku złożenia świadczenia
majątkowego na zakończenie kadencji. Ponieważ oświadczenie składa się na 2
miesiące przed wygaśnięciem mandatu tj, 16 listopada, który przypada w
niedzielę, dopuszcza się dwa terminy złożenia oświadczeń – na 14 lub 17
września br.
Radny Ryszard Mazerski poinformował o wynikach kontroli Komisji Edukacji,
która w miesiącu sierpniu wizytowała jednostek oświatowych i stanu ich
przygotowania do roku szkolnego 2018/2019. Wnioski wynikające z wizytacji
są bardzo pozytywne, wszystkie jednostki rozwijają się, są coraz lepiej
wyposażone.
Radna Sylwia Kubik poinformowała, że w jej gminie również długo oczekiwano
na remont drogi w Dąbrówce Malborskiej i zwróciła uwagę na duże
zaangażowanie pracowników Starostwa, przyczyniających się do realizacji
inwestycji.

Przewodnicząca zaprosiła zgromadzonych na powiatowe obchody 79 rocznicy
wybuchu II wojny światowej w Dzierzgoniu. Przekazała również, że wpłynął
wniosek mieszkańców w sprawie petycji dotyczącej niedopuszczenia do
budowy biogazowni w Postolinie. Sprawa jest już zamknięta, dodała, ale
ponieważ pismo wpłynęło do Rady zostało przedstawione.
Starosta Cymerys zaprosił na połączone obchody dożynek z otwarciem
warsztatów w ZSZ w Barlewiczkach w dniu 23 września br.
Ad.14 Zakończenie obrad
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun
zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Porządek XLIV sesji Rady Powiatu
Sztumskiego został wyczerpany, sesję uważam za zakończoną”.
Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1715.
Protokół sporządziła
Lilianna Andrzejczuk – Wyłupska
Przebieg sesji zarejestrowano na nośniku elektronicznym.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego
Jolanta Szewczun
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