Protokół nr XLVI/2018
Sesji Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 października 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 15 radnych. Nieobecny radny Antoni Downarowicz i Wojciech
Zielonka.
Lista obecności radnych stanowi Załącznik nr 1 do Protokołu nr XLVI/2018.
Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik nr 2 do Protokołu nr XLVI/2018.
Ad.3 Przyjęcie porządku obrad
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XLV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
25.09.2018 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie
międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja z działalności placówek opiekuńczo wychowawczych typu
socjalizacyjnego w Powiecie Sztumskim za 2017 rok – referuje Prezes Fundacji
Społecznej Bona Fide Marcin Kerber.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy za 2017 rok –
referuje Przewodnicząca PRRP Jolanta Szewczun.
9. Informacje z przygotowania do zimowego utrzymania dróg w sezonie
2018/2019 – referuje Naczelnik Wydziału KT Maciej Derbich.
10. Sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych z zakresu gospodarki wodnej,
ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
za IV kwartał 2017 roku i I, II, III kwartał 2018 roku – referuje Naczelnik
Wydziału OŚ Adriana Dobrzyńska.
11. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2017/2018– referuje Naczelnik Wydziału EK Anta Kwiatkowska.

12. Przyjęcie Sprawozdania z przeprowadzonego audytu w wybranych
jednostkach oświatowych Powiatu Sztumskiego w zakresie gospodarowania
środkami publicznymi – część oświatowa subwencji ogólnej – referuje
Naczelnik Wydziału EK Anta Kwiatkowska.
13. Informacja i analiza z realizacji projektów unijnych oraz środków
pozabudżetowych za IV kwartał 2017 roku i I, II, III kwartał 2018 roku.
Informacja o planowanych projektach- referuje Inspektor ds. pozyskiwania
środków pozabudżetowych Sebastian Szota.
14. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sztumskim na lata 2018-2022referuje Kierownik PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska,
b) w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z
budżetu Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie
posiedzeń orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Malborku - referuje Kierownik PCPR w Sztumie
Ewelina Łęgowska,
c) w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2019
Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie”- referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta
Kwiatkowska,
d) w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – referuje
Sekretarz Powiatu Halina Gierała,
e) w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sztumskiego – referuje Sekretarz
Powiatu Halina Gierała,
f) w sprawie skargi Pani Anny Serockiej na działalność Starosty Sztumskiego –
referuje Sekretarz Powiatu Halina Gierała,
g) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok– referuje
Skarbnik Lucyna Bednarska,
h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2018-2028– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wnioski i oświadczenia.
17. Sprawy różne.
18. Zakończenie obrad.
O godz. 15.05 na obrady sesyjne przybył radny Wojciech Zielonka.
Porządek został przez Radę przyjęty 15 głosami „za”, 1 osoba „wstrzymała się
od głosu”.
Porządek stanowi Załącznik nr 3 do Protokołu nr XLVI/2018.

Ad.4 Przyjęcie Protokołu nr XLV z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
25 września 2018 roku.
Protokół nr XLV 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, jak również o odbytych
uroczystościach w miesiącu październiku 2018 roku.
Informacja stanowi Załącznik nr 4 do Protokołu nr XLVI/2018.
Ad.6 Interpelacje i zapytania.
Radny Ludwik Butkiewicz: W przedstawionej przez Starostę informacji
międzysesyjnej pojawiła się informacja dotycząca zakupu pojazdu dla Policji.
Proszę o poinformowanie w jakiej wysokości Policja otrzymałaby dotację i jakie
są dalsze działania w tej sprawie.
Proszę również o wyjaśnienie dlaczego Zarząd umorzył odsetki za nieterminowe
wykonanie wykonawcy realizującemu zadanie pn. „Koszenie traw z poboczy
dróg powiatowych na terenie Powiatu Sztumskiego” ?
Chciałbym zapytać radnych i Zarządu kto odpowiada za niszczenie i
doprowadzanie do ruiny budynków Powiatu mieszczących się w m. Protajny?
Radny Piotr Stec zapytał czy to podtrzymywanie stanowiska w sprawie
prowadzonych inwestycji przez Powiat na terenie szpitala to blok operacyjny i
III piętro i jak rozumiem w ślad za tym przesunięcie środków w budżecie?
Ad. 7 Informacja z działalności placówek opiekuńczo wychowawczych typu
socjalizacyjnego w Powiecie Sztumskim za 2017 rok
Informację przedstawił prezes Fundacji Społecznej Bona Fide Marcin Kerber.
Dodał, że informacja była przedstawiane na posiedzeniu Komisji ds.
Społecznych oraz Komisji Budżetowej.
Starosta złożył podziękowanie za wzorowe prowadzenie palcówek.
Wobec braku pytań Przewodnicząca zamknęła dyskusję i przeszła do kolejnego
punktu obrad.
Informacja stanowi Załącznik nr 5 do Protokołu nr XLVI/2018.

Ad.8 Sprawozdanie z działalności Powiatowej Rady Rynku Pracy za 2017
rok
Sprawozdanie przedstawiła Przewodnicząca PRRP Jolanta Szewczun.
Dodała, że było ono przedmiotem obrad Komisji ds. Społecznych.
Starosta Cymerys poprosi o głos i podziękował za włożoną pracę w działalność
Rady Rynku Pracy Przewodniczącej oraz wszystkim jej członkom.
Radni uwag ani innych pytań do złożonego sprawozdania nie wnieśli.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 6 do Protokołu nr XLVI/2018.
Ad. 9. Informacja z przygotowania do zimowego utrzymania dróg w sezonie
2018/2019
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Maciej Derbich zapoznał
zgromadzonych ze stanem przygotowania do zimowego utrzymania dróg w
sezonie 2018/2019. Dodał, że informacja była omawiana na posiedzeniach
Komisji Budżetowej oraz Komisji ds. Społecznych.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
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Informacja stanowi Załącznik nr 7 do Protokołu nr XLV/2018.
Ad.10 Sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych z zakresu gospodarki
wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa
śródlądowego za IV kwartał 2017 roku i I, II, III kwartał 2018 roku
Naczelnik Wydziału OŚ Adriana Dobrzyńska złożyła Radzie sprawozdanie
roczne z realizacji zadań powiatowych z zakresu gospodarki wodnej, ochrony
środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.
Sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji ds. Społecznych oraz Komisji
Budżetowej.
Radni uwag ani innych pytań do złożonego sprawozdania nie wnieśli.
Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 8 do Protokołu nr XLVI/2018.
Ad.11 Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2017/2018
Informacje przedstawiła Radzie Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
Informacja była przedmiotem posiedzenia Komisji Edukacji, dodała.
Radni uwag do informacji nie wnieśli.

Informacja stanowi Załącznik nr 9 do Protokołu nr XLVI/2018.
Ad.12. Przyjęcie Sprawozdania z przeprowadzonego audytu w wybranych
jednostkach oświatowych Powiatu Sztumskiego w zakresie gospodarowania
środkami publicznymi – część oświatowa subwencji ogólnej
Z wynikami kontroli przeprowadzonej w SOSW w Uśnicach, SOSW w
Kołozębiu i ZS w Dzierzgoniu przez Izbę Administracji Skarbowej w Gdańsku
zapoznała radnych Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska. Kontrola
dotyczyła poprawności wprowadzania danych do Systemu Informacji
Oświatowej, co ma wpływ na otrzymywaną wysokość subwencji oświatowej.
Naczelnik przedstawiła również stanowisko Powiatu dotyczące przedstawionych
nieprawidłowości. Przekazała również, że w związku z przeprowadzoną
kontrolą Powiat ma do zwrotu kwotę w wysokości 260.701.84 zł, co znajduje
swoje odzwierciedlenie w uchwale dotyczącej zmian w budżecie Powiatu na
2018 rok.
Wobec braku pytań i uwag Przewodnicząca przeszła do prowadzenia dalszej
części posiedzenia.
Audyt wraz ze stanowiskiem Powiatu stanowi Załącznik nr 10 do Protokołu nr
XLVI/2018.
Ad. 13. Informacja i analiza z realizacji projektów unijnych oraz środków
pozabudżetowych za IV kwartał 2017 roku i I, II, III kwartał 2018 roku.
Informacja o planowanych projektach
Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Sebastian Szota złożył
Radzie informację wraz z analizą z realizacji projektów unijnych oraz środków
pozabudżetowych za IV kwartał 2017 roku i I, II, III kwartał 2018 roku.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Przewodnicząca zamknęła dyskusję.
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Informacja stanowi Załącznik nr 11 do Protokołu nr XLVI/2018.
Ad.14 Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie
Sztumskim na lata 2018-2022
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie Ewelina
Łęgowska przedstawia treść uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwała została

pozytywnie zaopiniowana prze Komisję ds. Społecznych oraz Komisję
Budżetową, dodała.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję. Wobec braku pytań Przewodnicząca
zarządziła głosowanie.
W obecności 15 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XLVI//2018 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sztumskim na
lata 2018-2022.
Radna Teresa Skolimowska nieobecna podczas głosowania.
Uchwała stanowi Załącznik nr 12 do Protokołu nr XLVI/2018.
b) w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z
budżetu Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na
dofinansowanie posiedzeń orzekających Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku
Projekt uchwały przedstawiła Kierownika PCPR w Sztumie Ewelina Łęgowska.
Dodała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję
Budżetową i Komisję ds. Społecznych Rady Powiatu.
W obecności 16 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XLVI//2018 w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy
finansowej z budżetu Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na
dofinansowanie posiedzeń orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Malborku
Uchwała stanowi Załącznik nr 13 do Protokołu nr XLVI/2018.
c) w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2019
Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska
Dodała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję
Edukacji i Komisję ds. Społecznych Rady Powiatu.
W obecności 16 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XLVI//2018 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok
2019 Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie”

Uchwała stanowi Załącznik nr 14 do Protokołu nr XLVI/2018.
d) w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Powiatu Halina Gierała.
Dodała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie
Komisje stałe Rady Powiatu.
W obecności 15 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XLVI//2018 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej.
Radny Stec nieobecny podczas głosowania.
Uchwała stanowi Załącznik nr 15 do Protokołu nr XLVI/2018.
e) w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sztumskiego
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Powiatu Halina Gierała.
Dodała, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie
Komisje stałe Rady Powiatu.
W obecności 16 radnych, Rada jednogłośnie podjęła
Nr XLVI//2018 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sztumskiego

Uchwałę

Uchwała stanowi Załącznik nr 16 do Protokołu nr XLVI/2018.
f) w sprawie skargi Pani Anny Serockiej na działalność Starosty
Sztumskiego
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Powiatu Halina Gierała.
Przewodnicząca otworzyła dyskusję:
Radny Leszek Sarnowski:
W uzasadnieniu uchwały brak jest odniesienia się do zarzutu przedstawionego w
skardze tj. bezprawnego pozbawienia możliwości świadczenia pracy. W
protokole z posiedzenia Zarządu z czerwca, sami członkowie zarządu przyznają,
że nie ma w przepisach prawnych poza orzecznictwem takiego stanu jak
zawieszenie w obowiązkach. Nie zrobiono nic by wiarygodnie wyjaśnić sprawę
i by to zawieszenie było zasadne. W związku z tym będę głosował przeciw
podjęciu uchwały.
Starosta Cymerys: W Zakładzie Aktywności Zawodowej została ponownie
przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, z której protokół będzie
dostępny w najbliższych dniach. Treść protokołu i zarzuty będą udostępnione na
stronie Powiatu Sztumskiego.

Radny Piotr Stec: Jaki jest teraz status Pani Serockiej?
Starosta: Pani Serocka jest dalej zawieszona, nie świadczy pracy, ale otrzymuje
wynagrodzenie. Sprawa zostanie zakończona po wygaśnięciu mandatu radnej
Pani Serockiej.
W obecności 16 radnych, Rada 8 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, przy 7
głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XLVI//2018 w skargi Pani
Anny Serockiej na działalność Starosty Sztumskiego
Uchwała stanowi Załącznik nr 17 do Protokołu nr XLVI/2018.
g) 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 16 radnych, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr XLVI//2018 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2018 rok.
Uchwała stanowi Załącznik nr 18 do Protokołu nr XLV/2018.
h) 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 XLVI//2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2018-2028
Uchwała stanowi Załącznik nr 19 do Protokołu nr XLV/2018.
Ad.15 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Starosta Wojciech Cymerys.
Starosta Wojciech Cymerys: W związku z tym, że to po raz ostatni interpelacje
są w formie ustnej, postaram się udzielić wyczerpującej odpowiedzi.
Zakup samochodu do celów operacyjnych dla Policji zostanie dofinansowany w
roku przyszłym, na co wyraził zgodę Zarząd Powiatu.
Zarząd umorzył kary umowne naliczone wykonawcy za nieterminowe
wykonanie zadania z uwagi na fakt, że wykonawca realizował zadanie w dwóch

terminach. Pierwsze zadanie zostało wykonane po przekroczeniu terminu, ale z
należytą starannością. II etap został wykonany bardzo rzetelnie, bez zastrzeżeń,
z niewielkim opóźnieniem. Naliczenie kar spowodowało duże obciążenie dla
wykonawcy i ich wyegzekwowanie miałoby konsekwencje zarówno dla
właściciela firmy, jak i zatrudnionych pracowników.
Budynki, o których mówił radny Butkiewicz, należą do Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa a nie Powiatu Sztumskiego.
W odpowiedzi na pytanie radnego Steca, dotyczące inwestycji realizowanych na
terenie sztumskiego szpitala, są one wpisane w uchwale budżetowej i jest to
blok operacyjny i remont III piętra na potrzeby rehabilitacji kardiologicznej.
Ad.16 Wnioski i oświadczenia radnych
Radny Sarnowski wygłosił oświadczenie w związku z zakończeniem IV
kadencji Rady Powiatu Sztumskiego. Pogratulował radnym, którzy ponownie
obejmą mandaty w kolejnej kadencji i życzył przyszłej Radzie owocnej pracy.
Przypomniał o problemach, z jakimi nadal boryka się Spółka Szpitale Polskie w
zakresie terminowego realizowania zobowiązań zarówno wobec Powiatu,
innych podmiotów, jak i pracowników szpitala. Zwrócił uwagę na budzącą
nadal wiele emocji i niewyjaśnioną sprawę zawieszenia Kierownik ZAZ w
Sztumie Anny Serockiej, niezbyt dobrze układającą się współpracę z
włodarzami gmin. Zauważył, że opozycja nie była brana pod uwagę przy
obsadzie kluczowych stanowisk w Radzie Powiatu i Zarządzie. Zaapelował, aby
dobrym obyczajem stało się, by Komisja Rewizyjna była kierowana przez
radnego opozycji. Stwierdził, że opozycja była konstruktywna i odpowiedzialna
i brała aktywny udział w procedurach uchwalania budżetu. Mimo podziałów
politycznych, dominowała swoboda wypowiedzi w sporach i kultura polityczna.
Wszystkich radnych łączyła, pomimo różnic politycznych, nadrzędna idea
samorządności. Na zakończenie podziękował wszystkim za wspólną pracę w
mijającej kadencji.
Ad.17 Sprawy różne
Przewodnicząca Rady Powiatu Jolanta Szewczun poinformowała, że
oświadczenia majątkowe zostały przez wszystkich radnych złożone w terminie.
Zostały przeanalizowane przez organy kontrolne i wszystkie nieprawidłowości
zostały przez radnych wyjaśnione lub skorygowane.
Przewodnicząca podziękowała wszystkim radnym, kierownikom jednostek
organizacyjnych i pracownikom Starostwa za czteroletnią współprace, której
wynikiem była realizacja wielu projektów min.: przebudowa 32 km dróg,
projekt rozbudowy i doposażenia w ZSZ w Barlewiczkach, termomodernizacje i
fotowoltaika w obiektach Powiatu, a także program skierowany do
mieszkańców w zakresie profilaktyki nowotworowej. Łącznie radni obradowali
na 46 sesjach i podjęli 250 uchwał. Rada była niezwykle zdyscyplinowana, i
wymieniła pięciu radnych, którzy byli obecni na wszystkich obradach sesyjnych

tj. Wojciech Cymerys, Leszek Sarnowski, Ewa Nazarewicz, Adam Krupa i
Jolanta Szewczun. Na zakończenie Przewodnicząca podziękowała za
współpracę i zaangażowanie podczas czterech kadencji, w których zasiadała w
Radzie Powiatu. Złożyła również życzenia owocnej pracy przyszłej Radzie.
Starosta Cymerys, zabrał głos i stwierdził, że nigdy nie było podziału na
opozycję i strefę rządzącą. Wszytko robione było wspólnie dla dobra Powiatu i
to dzięki współpracy zostało osiągnięte tak wiele. Podziękował za jednogłośne
absolutoria w tej kadencji wszystkim radnym. Dodał, że w przyszłej kadencji
również ma nadzieję, iż pomimo różnic politycznych, wspólną pracą będzie to
kontynuowane dla wspólnego dobra naszych mieszkańców.
Przewodnicząca przekazała radnym podziękowania pisemne od Marszałka
Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka oraz Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Pomorskiego i wręczyła pamiątkowe upominki w
związku z zakończeniem kadencji.
Ad.18 Zakończenie obrad
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun
zamknęła obrady, wypowiadając formułę „Porządek XLVI sesji Rady Powiatu
Sztumskiego został wyczerpany, sesję uważam za zakończoną”.
Obrady trwały od godz. 1500 do godz. 1650.
Protokół sporządziła
Lilianna Andrzejczuk – Wyłupska
Przebieg sesji zarejestrowano na nośniku elektronicznym.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Sztumskiego
Jolanta Szewczun

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

