Informacja z działalności Zarządu
w okresie międzysesyjnym
W okresie od 29.04.2019 do 17.05.2019 roku Zarząd Powiatu Sztumskiego odbył 3
posiedzenia, podczas których zajmował się następującymi sprawami:
W zakresie finansów i budżetu
1. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za I kwartał
2019r.,
b) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.
2. Zarząd wyraził zgodę Spółce Szpitale Polskie SA na utrzymanie gwarancji bankowych w
kwocie 1 ml zł w terminie do 30 czerwca 2020 roku.
W zakresie edukacji i kultury
1. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia komisji stypendialnej - złożonych 56
wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie.
2. Zarząd przyznał dofinansowanie w kwocie 400 zł do organizacji Otwartych Mistrzostw
Powiatu Sztumskiego o Puchar Starosty w brydżu sportowym.
3. Zarząd przyznał dwóm zawodnikom KS „Viktoria” stypendia na okres 6 miesięcy w
wysokości 300 zł oraz dwóm innym zawodnikom tego Klubu jednorazowe nagrody pieniężne
w wysokości 500 zł za osiągniecia wysokich wyników sportowych.
W zakresie komunikacji, transportu i dróg
1. Zarząd wycofał poprzednią decyzję o odstąpieniu od przywrócenia funkcji urządzenia
wodnego - przepustu na działkach nr 237/9, 237/10, 279/1 obręb 1, miasto Sztum, ul.
Kochanowskiego w Sztumie i podjął stanowisko w sprawie udrożnienia ww. urządzenia przy
ul. Kochanowskiego.
W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami
1. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie cesji umowy dzierżawy z gruntu pod garażem
zlokalizowanym na terenie kompleksu szpitalnego.
W zakresie architektury i budownictwa
1. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie do 16 września br. prac remontowych bloku
operacyjnego w związku z zawartym porozumieniem w zakresie etapowania prac przez
Szpitale Polskie SA oraz wykonawcę Spółdzielnię Produkcyjno-Usługową „RODŁO”
W zakresie innych spraw
1. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie ustalenia liczby mieszkańców powiatu sztumskiego uprawnionych do zabrania
głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu sztumskiego.
2.Zarząd wyraził zgodę na montaż urządzenia klimatyzacyjnego przez Bank Spółdzielczy w
Sztumie na budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie.

3. Zarząd przyjął raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok.
4. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Szpitala Polskiego w Sztumie za 2018 rok.

W zakresie poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego
wykonano następujące prace:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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Prowadzono 5 postępowań związanych z wycinką drzew/krzewów.
Wydano 1 decyzję zezwalającą na usunięcie drzew/krzewów z działki gminnej.
Wystąpiono do właściwych wójtów/burmistrzów z 2 wnioskami o wydanie zezwoleń na
wycinkę drzew, które zagrażają bezpieczeństwu drogowemu zlokalizowanych w pasie
dróg powiatowych.
Wystąpiono z 1 wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku
o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko
występujących porostów objętych ochroną.
Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie
1 projektu decyzji na wycinkę drzew i krzewów z działki gminnej stanowiącej drogę
publiczną.
Dokonano 1 wpisu do rejestru zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B
rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony
gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów,
gadów, ptaków lub ssaków.
Wydano 1 decyzję zmieniającą pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza.
Wydano 2 decyzje odmawiające wydania zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.
Wydano 22 zaświadczenia z uproszczonych planów urządzania lasu.
Wydano 7 kart rejestrujących sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb.
Wydano 18 kart wędkarskich.
Wydano 5 decyzji z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
Wydano 19 postanowień uzgadniające projekty decyzji o warunkach zabudowy.
Ustalono dodatkowe koszty ochrony lasu, naliczone dla kół łowickich, za niewykonanie
rocznego polanu łowieckiego.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
1. Wydano 105 praw jazdy.
2. Wydano 12 decyzji dot. cofnięcia uprawnień do kierowaniem pojazdami
mechanicznymi.
3. Wydano 7 decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne.
4. Zatrzymano 14 uprawnień do kierowaniem pojazdami mechanicznymi (na podst.
Wyroków sądów lub na wnioski MOPS).
5. Ubyło 10 kierowców z terenu powiatu (zmiana miejsca zamieszkania).
6. Zarejestrowano i przerejestrowano 210 pojazdów.
7. Wydano 10 decyzji dot. skasowania pojazdów.
8. Ubyło 80 pojazdów z terenu powiatu sztumskiego.
9. Udostępniono dane właścicieli pojazdów na wnioski uprawnionych podmiotów – 8
pojazdów.
10. Wydano 4 decyzje na lokalizację urządzeń w pasie drogowym.
11. Wydano 9 uzgodnień projektów zagospodarowania terenu.
12. Wydano 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego.

13. Zaopiniowano 1 projekt czasowej organizacji ruchu.
14. Wydano 1 zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie
przewozu rzeczy.
15. Wydano 2 wypisy do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
w zakresie przewozu rzeczy.
16. Trwa remont cząstkowy na ul. Reja w Sztumie.
17. Trwają prace związane z remontem drogi powiatowej nr 2936 G Dzierzgoń – Żuławka
Sztumska – granice powiatu .
18. Trwają prace związane z remontem drogi powiatowej nr 3160G Dzierzgoń ul. Traugutta.
WYKAZ PRAC WYKONANYCH PRZEZ GRUPĘ INTERWENCYJNĄ
1. Wycinka krzaków w pasie drogi powiatowej nr 3144G w miejscowości Pułkowice.
2. Usunięcie wiatrołomu oraz wycinka pnia w pasie drogi powiatowej nr 3114G
w miejscowości Dworek.
3. Uzupełnienie ubytków w jezdni masą na zimno w pasie drogi powiatowej:
- nr 3101G Kalwa – Stary Targ,
- nr 3110G Stary Targ – Waplewo Wielkie.
4. Sprzątanie śmieci oraz wycinka krzaków na terenie szpitala przy ul. Reja w Sztumie.
5. Wycinka oraz spryskanie barszczu sosnowskiego w pasie drogi powiatowej nr 3122G
w miejscowości Lubochowo.
6. Wycinka krzaków w pasie drogi powiatowej w miejscowości w pasie drogi powiatowej nr
3127G na odcinku Bądze – granica powiatu.
7. Montaż i wymiana oznakowania pionowego na drogach powiatowych:
- w miejscowości Monasterzysko Wielkie: A-7, 1 szt.,
- w miejscowości Stary Dzierzgoń: D-42, 1 szt.; D-43, 1 szt,
- w miejscowości Bądze: B-33, 1 szt.

Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu
1. W ramach przebudowy bloku operacyjnego w budynku głównym szpitala, przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli szpitala w Sztumie odbyto 4 narady
robocze z Wykonawcą przedmiotowej inwestycji.
2. Trwają prace adaptacyjne III p. obiektu rehabilitacji z przeznaczeniem na oddział
kardiologii-rehabilitacyjnej. Uczestniczono w 3 naradach roboczych z udziałem inspektorów
nadzoru i przedstawicielem szpitala w Sztumie.
3. Dnia 6 maja odbyło się drugie szklenie z zakresu ochrony danych osobowych w związku z
ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. dostosowującą przepisy do rozporządzenia unijnego.
4. W okresie 24 kwietnia do 15 maja wydział architektury:
- udzielił 16 pozwoleń na budowę,
- wydał 6 zaświadczeń o samodzielności lokalu,
- przyjął 27 zgłoszeń robót budowlanych,
- zarejestrował 8 dzienników budowy,
- udzielił 4 odpowiedzi w sprawach różnych,
- w ramach dostępu do informacji publicznej wypełnił 1 ankietę,
- wniósł 1 sprzeciwy na roboty budowlane.

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia
1. Przygotowano deklarację dot. przystąpienia do Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej
– szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka.
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13 maja wystartowała elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.
Przyznano 2 stypendia sportowe.
Przyznano 2 nagrody sportowe.
Przyznano 56 stypendiów Starosty Sztumskiego za najlepsze wyniki w nauce.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
1. W rejestrze dokumentów wpływających do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami zarejestrowano 562 pisma/wnioski.
2. Wydano 5 zaświadczeń o występujących roszczeniach.
3. Zakończono 1 postępowanie administracyjne wydając decyzję zatwierdzającą klasyfikację
gruntów. Wszczęto 1 postępowanie w sprawie klasyfikacji gruntów.
4. Przyjęto 42 zgłoszenia prac geodezyjnych oraz wydano 52 komplety materiałów
z archiwum PODGiK w Sztumie do zgłoszonych prac wraz z licencjami.
5. Skontrolowano 53 operaty techniczne z robót geodezyjno-kartograficznych łącznie
z przygotowaniem protokołów weryfikacji.
6. Przyjęto 37 operatów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
7. Wprowadzono 193 zmiany do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków.
8. Sporządzono 130 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków.
9. Wprowadzono do bazy wartości nieruchomości dane na podstawie 18 aktów notarialnych.
10. Zmodyfikowano i wprowadzono 2326 zmian na mapie numerycznej ewidencji gruntów
i budynków oraz na mapie zasadniczej.
11. Zrealizowano 64 wnioski o wydanie kopii map zasadniczych i ewidencyjnych do celów
informacyjnych łącznie z wystawieniem opłat za w/w czynności.
12. Wystawiono 191 opłat administracyjnych za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz
udzielenie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu
ewidencyjnego.
13. Przygotowano wypisy i wyrysy z części opisowej i kartograficznej operatu ewidencji
gruntów dla 91 wniosków o wydanie w/w dokumentów łącznie z wystawieniem opłat za
w/w czynności.
14. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zorganizował 2 narady koordynacyjne oraz
wydał 7 odpisów protokołów z narad koordynacyjnych z terenu Powiatu Sztumskiego.
15. Wydano 3 komplety dokumentów dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości do celów
emerytalnych.
16. Podjęto działania związane z wydaniem zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności w stosunku do 9 nieruchomości będących własnością
Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
17. Sporządzono do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego sprawozdanie w sprawie
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa za 2018 rok
18. Wydano decyzję w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla działek nr 91/90, 91/91,
91/96, 91/97 w obrębie Barlewice, dla Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach.
19. Rozstrzygnięto przetarg na sprzedaż działek nr 91/90, 91/91, 91/96, 91/97 w obrębie
Barlewice, stanowiące własność Powiatu Sztumskiego. Przedmiotowe działki zostały
sprzedane łącznie za kwotę 10 646,88 zł brutto.
20. Sporządzono umowę najmu garażu przy ul. Mickiewicza 39A w Sztumie.
21. Wszczęto 2 postępowania w sprawie zajęcia czasowego nieruchomości.
22. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało w mocy 1 decyzję Starosty
Sztumskiego w sprawie przejęcia nieruchomości po podmiotach nieprzerejestrowanych do
Krajowego Rejestru Sądowego na rzecz Skarbu Państwa.

23. Wojewoda Pomorski zakończył postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty
Sztumskiego w sprawie zajęcia czasowego nieruchomości stanowiących własność osób
fizycznych

Stanowisko ds. promocji powiatu i pozyskiwania środków pozabudżetowych
1. W ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat sztumski”, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa nr 3 Edukacja, Działanie 03.02 Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.02 Wsparcie
ucznia szczególnie uzdolnionego, przygotowywany jest wniosek o płatność za okres marzec maj 2019r.
2. W ramach projektu pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl
wsparcia dydaktycznego w celu zwiększenia zatrudnialności uczniów ZSZ w Barlewiczkach
na rynku pracy Unii Europejskiej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3
Edukacja, Działanie 03.03 Edukacja zawodowa, Poddziałanie 03.03.01 Jakość edukacji
zawodowej kontynuowany jest cykl zajęć ponadprogramowych, szkoleń dla uczniów ZSZ
Barlewiczki, oraz studia podyplomowe dla nauczycieli ZSZ Barlewiczki zaplanowany na rok
szkolny 2018/2019. Ponadto w maju br. rozpoczęto cykl ponadprogramowych staży/praktyk
zawodowych w branży Środowisko, zaplanowanych w projekcie na bieżący rok szkolny.
3. W ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G w wymiarze 1,8km w
celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”,
współfinansowanego ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019, przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego komplet
załączników niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.
4. W ramach projektu pn. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych do
praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla potrzeb uruchomienia 9
pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego
ZSZ w Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy”, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr
04 Kształcenie zawodowe, Działanie 04.01 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych, został złożony wniosek końcowy rozliczający inwestycję polegającą na
posadowieniu garażu wraz z placem manewrowym na kwotę 447 948,25 złotych oraz dostawę
sprzętu w ramach II etapu Pracowni Produkcji Zwierzęcej na kwotę 209 555,00 złotych.
5. 31 maja br. w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, odbędzie się posiedzenie
inauguracyjne Nadwiślańskiego Subregionalnego Zespołu Roboczego w ramach prac nad
Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

