Protokół nr XLV/2018
Sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 25 września 2018 roku

1.Otwarcie obrad
Otwarcia sesji, powitania radnych, przybyłych gości, kierowników
jednostek organizacyjnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego,
dokonała Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad
Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun
stwierdziła prawomocność obrad, ponieważ na 17 osobowy skład rady udział w
sesji wzięło 16 radnych. Nieobecny radny Antoni Downarowicz.
Lista obecności radnych stanowi Załącznik nr 1 do Protokołu nr XLV/2018.
Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik nr 2 do Protokołu nr XLV/2018.
Ad.3 Przyjęcie porządku obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XLIV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
28.08.2018 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w
Dzierzgoniu za II półrocze 2017 roku i I półrocze 2018 roku – referuje zastępca
Dyrektora PUP Roman Kulpa.
8. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w
Sztumie za rok szkolny 2017/2018- referuje Dyrektor PPP w Sztumie Joanna
Jachim – Poleszak.
9. Stan przygotowań do roku szkolnego 2018/2019- informacja o wynikach
rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ośrodków szkolnowychowawczych z terenu Powiatu Sztumskiego na rok szkolny 2018/2019 –
referuje Naczelnik Wydziału EK Anta Kwiatkowska.
10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok– referuje
Skarbnik Lucyna Bednarska,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2018-2028– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,

c) w sprawie przekazania skargi Pani Anny Serockiej do rozpoznania przez
Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Sztumskiego – referuje Sekretarz Powiatu
Halina Gierała.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad.
Porządek został przez Radę przyjęty 15 głosami „za”, 1 osoba „wstrzymała się
od głosu”.
Porządek stanowi Załącznik nr 3 do Protokołu nr XLV/2018.
Ad.4 Przyjęcie Protokołu nr XLIV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
28 sierpnia 2018 roku.
Protokół nr XLIV został przyjęty 16 głosami.
Ad.5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym.
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 wrześniu 2018 roku.
Informacja stanowi Załącznik nr 4 do Protokołu nr XLV/2018.
Ad.6 Interpelacje i zapytania.
Radny Piotr Stec: Chciałbym, w nawiązaniu do przedstawionej informacji
międzysesyjnej zapytać o powołanie stanowiska wicedyrektora w ZS w
Dzierzgoniu. Zgodnie z ustawą, aby placówka mogła utworzyć to stanowisko
powinna mieć nie mniej niż 12 oddziałów, tam jest ich 9. Na jakiej podstawie
prawnej wyrażono zgodę?
Czego dotyczy unieważnione postępowanie przetargowe?
Radny Ludwik Butkiewicz: Ponownie powracam do sprawy karpy za
Lubochowem, która nadal nie została usunięta.
Wicestarosta kilka sesji temu obiecał utwardzenie pobocza drogi do m.
Monastarzyska. Obecnie droga nowo wykonana pęka przez brak utwardzenia
poboczy.
Zgłaszam prośbę o uzupełnienie dziur w drogach od drogi 515 do m. Bądze oraz
do m. Piaski.

W m. Lipce krzaki zarosły znaki drogowe umieszczone przy drodze. To co
wykonano w zakresie wycinki krzewów w gminie stary Dzierzgoń, można
nazwać w ocenie radnego, pracami symbolicznymi.
Ad. 7 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie
z/s w Dzierzgoniu za II półrocze 2017 roku i I półrocze 2018 roku
Sprawozdanie złożył zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie
z siedzibą w Dzierzgoniu Roman Kulpa.
Dodał, że sprawozdanie za 2017 rok było przedstawiane Radzie w marcu br.,
Sprawozdanie za I półrocze 2018 roku było przedstawiane na posiedzeniu
Komisji ds. Społecznych oraz Komisji Budżetowej.
Wobec braku pytań Przewodnicząca zamknęła dyskusję i przeszła do kolejnego
punktu obrad.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 5 do Protokołu nr XLV/2018.
Ad.8 Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w
Sztumie za rok szkolny 2017/2018
Sprawozdanie przedstawiła Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w
Sztumie Joanna Jachim – Poleszak.
Dodała, że było ono przedmiotem obrad komisji ds. Społecznych oraz Komisji
Edukacji.
Radni uwag ani innych pytań do złożonego sprawozdania nie wnieśli.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 6 do Protokołu nr XLV/2018.
Ad. 9. Stan przygotowań do roku szkolnego 2018/2019- informacja o
wynikach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ośrodków szkolnowychowawczych z terenu Powiatu Sztumskiego na rok szkolny 2018/2019
Naczelnik Wydziału Edukacji Aneta Kwiatkowska zapoznała zgromadzonych z
wynikami rekrutacji do placówek oświatowych na terenie Powiatu Sztumskiego
na rok szkolny 2018/2019. Dodała, że rekrutacja była szczegółowo omawiana na
posiedzeniu Komisji Edukacji.
Informacja stanowi Załącznik nr 7 do Protokołu nr XLV/2018.

Ad.10 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok
Skarbnik Lucyna Bednarska zapoznała Radę z treścią projektu uchwały. Dodała,
że uchwała został pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetową.
Wobec braku pytań Przewodnicząca przeszła do głosowania.
W obecności 15 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XLV/248/2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018
rok. Podczas głosowania nieobecny radny Ludwik Butkiewicz.
Uchwała stanowi Załącznik nr 8 do Protokołu nr XLV/2018.
b) 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 Komisję Budżetową.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca zarządziła głosowanie.
W obecności 16 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
XLV/249/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028
Uchwała stanowi Załącznik nr 9 do Protokołu nr XLV/2018.
c)w sprawie przekazania skargi Pani Anny Serockiej do rozpoznania
przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Sztumskiego
Sekretarz Powiatu Halina Gierała przedstawiła radnym treść uchwały wraz z
uzasadnieniem. Dodała, że została ona pozytywnie zaopiniowana przez
wszystkie komisje stałe Rady.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję:
Radny Sarnowski: Na sesji dyskutowaliśmy i podjęliśmy kwestię rozwiązania
tej trudnej sytuacji. Sam wnioskowałem o powołanie Komisji do zbadania tej
sprawy. Uważam, że dobrze iż ta sprawa trafi do Komisji Rewizyjnej, która
zajmie się tą sprawą wnikliwie.
Radny Piotr Stec: Jako członek Komisji Rewizyjnej mam prośbę o przesłanie
treści skargi.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sylwia Kubik: Siedem dni przed terminem
posiedzenia otrzymacie Państwo materiały.
Wobec braku dalszych pytań i uwag, Przewodnicząca zarządziła głosowanie.

W obecności 16 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XLV/250/2018 w sprawie przekazania skargi Pani Anny Serockiej do
rozpoznania przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Sztumskiego.
Uchwała stanowi Załącznik nr 10 do Protokołu nr XLV/2018.
Ad.11 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Starosta Wojciech Cymerys.
Starosta Wojciech Cymerys: W sprawie podstawy prawnej powołania
stanowiska, poproszę o udzielenie odpowiedzi na to pytanie Naczelnik
Wydziału EK Anetę Kwiatkowską.
Aneta Kwiatkowska: Art. 57 ustawy Prawo oświatowe mówi, że w szkołach
posiadających co najmniej 12 oddziałów powołanie stanowiska wicedyrektora
jest obligatoryjne. Dalej w tej ustawie jest mowa, iż dyrektor szkoły za zgodą
organu prowadzącego może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne
stanowiska kierownicze. W uchwale Rady Powiatu Sztumskiego z 27.03.2018
określono, iż wicedyrektor każdej szkoły do 12 oddziałów ma tygodniowy
wymiar zajęć w ilości 11 godzin. Na tej podstawie to stanowisko wicedyrektora
zostało utworzone.
Starosta Wojciech Cymerys: Przetarg był ogłoszony na budowę hali wraz z
parkingiem i placem manewrowym. Kwota oferowana przewyższała o 240 tys.
kwotę, jaką zamawiający miał na sfinansowanie zadania.
Na pytania dotyczące stanu dróg odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału KT
Maciej Derbich: W sprawie wycinki karpy, podtrzymuję swoje stanowisko z
zeszłej sesji. Koszt jednostkowy jest zbyt wysoki na wykonanie tych prac i
karpa zostanie usunięta w łącznym zleceniu planowanym w okresie jesiennym.
W kwestii utwardzenie dróg, o których mówił radny Butkiewicz, mamy
wytypowane drogi do utwardzenia min. droga Grzymała – Szropy i LinkiCieszymowo. Są to drogi wąskie, które będziemy poszerzać i utwardzać.
W bieżącym tygodniu nastąpi rozstrzygnięcie przetargu na remonty cząstkowe.
Najpóźniej w połowie października rozpoczną się prace.
W kwestii zakrzaczeń w m. Lipiec, proszę o doprecyzowanie czy chodzi o samą
miejscowość Lipiec? Zakrzaczenia będą usuwane jesienią, typowaliśmy inne
drogi ale tej również się przyjrzymy.
Radna Teresa Skolimowska: Co z drzewami na zakręcie drogi z Grzymały do
Szrop? Czy zostaną usunięte?
Naczelnik Derbich: Mamy zakwalifikowanych ponad 200 drzew na terenie
całego powiatu. Na pewno będą uwzględnione drzewa zgłaszane podczas
interpelacji.

Ad.12 Wnioski i oświadczenia radnych
Radny Zwolenkiewicz: Chciałbym zgłosić wniosek. Przed 12 laty został
ustanowiony medal honorowy „za zasługi dla Powiatu Sztumskiego”. Medal
otrzymał również min. Pan Antonii Fila. W związku z działalnością i szkodami,
jakie poniósł Powiat z tytułu zasypania rowu melioracyjnego na ul.
Kochanowskiego w Sztumie przez wspomnianego Pana Filę wnoszę o cofnięcie
honorowego medalu.
Starosta: Sprawy się toczą, jest postępowanie administracyjne. Poczekajmy
cierpliwie na uregulowanie tej sprawy. Wierzę, że ta sprawa zostanie
rozstrzygnięta. Wtedy dopiero będzie można wnioskować o odszkodowanie i
rozważać odebranie medalu.
Radna Teresa Skolimowska: Jako Przewodnicząca kapituły przyznającej medale
zgadzam się ze Starostą. To są domniemania i nie jest jeszcze udowodniona
wina. Dlatego poczekajmy z odebraniem medalu, gdyż procedura nadania jest
dużo prostsza niż odebranie.
Radny Zwolenkiewicz: Zgłaszam wniosek, ponieważ powiat poniósł koszty,
mieszkańcy cierpieli i dlatego uważam, iż osoba działają na szkodę
mieszkańców powiatu nie może mieć medalu za zasługi dla niego.
Wniosek stanowi Załącznik nr 11 do Protokołu nr XLV/2018.
Ad.13 Sprawy różne
Starosta Cymerys: Zostałem poproszony o to, aby zaprosić Państwa na
uroczystość wręczenia medalu za długoletnie pożycie małżeńskie byłemu
radnemu Rady Powiatu Sztumskiego Józefowi Kani. Uroczystość odbędzie się
w sali narad Starostwa w piątek 28.09.2018r. o godzinie 15.00.
Ad.14 Zakończenie obrad
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun
zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Porządek XLV sesji Rady Powiatu
Sztumskiego został wyczerpany, sesję uważam za zakończoną”.
Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1550.
Protokół sporządziła
Lilianna Andrzejczuk – Wyłupska
Przebieg sesji zarejestrowano na nośniku elektronicznym.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego
Jolanta Szewczun

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

