Informacja z działalności Zarządu
w okresie międzysesyjnym
W okresie od 18.03.2019 do 26.04.2019 roku Zarząd Powiatu Sztumskiego odbył 6
posiedzeń, podczas których zajmował się następującymi sprawami:
W zakresie finansów i budżetu
1. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok.
b) w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Sztumskiego za
2018 rok,
c) w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za 2018 rok.
2. Zarząd wyraził zgodę na rozłożenie na raty najemcy lokalu mieszkalnego zlokalizowanego
przy ul. Reja 12 kwoty 3020,10 zł z tytułu zaległości czynszowych.
3. Zarząd nie wyraził zgody na rezygnację z gwarancji bankowej stanowiącej zabezpieczenie
umowy ze spółką Szpitale Polskie.
4. Zarząd przyjął protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Sztumie z/s w Dzierzgoniu. Kontrola dotyczyła poprawności naliczania ZFŚS za 2018 rok.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że 652,40 zł. było błędnie rozliczone. Na
etapie kontroli zostało dokonane sprostowanie błędnego naliczenia Funduszu i korekta została
uwzględniona w budżecie 2019 roku.
5. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwały Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 20 grudnia
2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego
zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2019 r.,
b) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok,
c) w sprawie zmiany uchwały IV/31/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 31 stycznia 2019
roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata
2019-2028.
W zakresie edukacji i kultury
1. Zarząd wyraził zgodę na zakup 6 nagród indywidualnych dla laureatów Licealiady 2019
organizowanej przez ZS w Sztumie w kwocie 1015,40 zł.
2. Zarząd podjął decyzję o pozostawieniu środków po rozpatrzeniu otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2019r. do dyspozycji w dalszym terminie.
3. Zarząd przyjął opinie komisji konkursowej z otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2019 roku:
a) otwarty konkurs ofert na 2019 rok z zakresu edukacji, oświaty i wychowania – konkurs
unieważniono, oferty nie spełniały wymogów formalnych
b) otwarty konkurs ofert na 2019 rok z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego – konkurs unieważniono, oferta nie spełniała wymogów formalnych
c) otwarty konkurs ofert z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – konkurs został
rozstrzygnięty, jedna ofertę odrzucono, przyznano dwie dotacje.
4. Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie w ramach posiadanego budżetu dodatkowej osoby na
stanowisko woźnej w ZSZ w Barlewiczkach.
5. Zarząd przyjął projekty odpowiedzi na pytania nauczycieli Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Uśnicach.

6. Zarząd pozytywnie zaopiniował kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych
w Powiecie Sztumskim w 2019 roku.
7. Zarząd przyznał dofinansowania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w kwocie 800 zł na
organizację VI Powiatowego Festiwalu Twórczości.
8.Zarząd przyznał Powiatowemu Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Sztumie oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwotę 800 zł na
organizację eliminacji powiatowych XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
9. Zarząd wyraził zgodę na ufundowanie nagród - zakup 10 piłek do piłki nożnej i siatkówki,
pucharów, papieru dyplomowanego w XVI Powiatowym Przeglądzie Grup Tanecznych, Grup
Wokalnych i Solistów „Koniczynka 2019” organizowanego przez Szkolny Klub Sportowy KMikołajki Pomorskie.
10. Zarząd wyraził zgodę na ufundowanie nagrody głównej – bonu na zakupy o wartości 500 zł
dla zwycięzcy konkursu pn. „Konkurs fotograficzny na najbardziej kreatywne selfie”
organizowanego przez DOK Dzierzgoń.
11. Zarząd przyznał Towarzystwu Historyczno- Muzealnemu „Powiśle” dofinansowanie w
kwocie 1000 zł na organizację „XI Powiślańskich Targów Staroci”.
12. Zarząd przyjął zasady opracowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020 dla
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sztumski.
13. Zarząd negatywnie zaopiniował udział Powiatu Sztumskiego w III spartakiadzie „7
powiatów” organizowanej przez powiat brzeziński.
14. Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z
organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.
15. Zarząd zaopiniował przydziału miejsc dla poszczególnych gmin na kolonie letnie
organizowane przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku
teren wiejski:
Gmina Sztum 20 miejsc
Gmina Dzierzgoń 13 miejsc
Gmina Mikołajki Pomorskie 6 miejsc
Gmina Stary Dzierzgoń 10 miejsc
Stary Targ 9 miejsc
teren miejski
Dzierzgoń 9 miejsc
Sztum 14 miejsc
16. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w
2019 r. w zakresie edukacji, oświaty i wychowania,
b) w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w
2019 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
c) w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób
niepełnosprawnych i pomocy społecznej.
17. Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 2 tys. złotych. realizacji XXXIII Regat
o Memoriał Jana Raabe organizowanych przez KS „Victoria” ze Sztumu.
18. Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie nagród w eliminacjach powiatowych Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
19. Zarząd zapoznał się z wynikami ankiety dot. preferencji uczniów, co do wyboru dalszej
drogi kształcenia przeprowadzonej w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu
Sztumskiego.
20. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w
szkołach i placówkach oświatowych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku

realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
b) w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli.
W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami
1. Zarząd wyraził zgodę na poddzierżawienie pomieszczeń przez Szpitale Polskie SA na rzecz
Karetek Sztumski sp. z o.o. ( pomieszczenia dyspozytorni).
2. Zarząd wyraził zgodę Spółce Szpitale Polskie SA na wstawienie okna w pomieszczeniu
zlokalizowanym na terenie kompleksu szpitalnego, którego podnajemcą jest American Heart of
Poland S.A.
3. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie umowy dzierżawy garażu o powierzchni 10 m2
położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 39a w Sztumie na rzecz najemcy lokalu
mieszkalnego zlokalizowanego w tym samym budynku.
W zakresie komunikacji, transportu i dróg
1. Zarząd wyraził zgodę na montaż figury (rzeźby) przedstawiającej pojazd mechaniczny –
Volkswagen garbus na terenie nowopowstałego ronda dla Automobilklu Volkswagena
GarBusa w Sztumie.
2. Zarząd podjął 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
3. Zarząd pozytywnie zaopiniował wniosek oraz uchwałę Rady Miasta Dzierzgonia w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
3. Zarządu pozytywnie zaopiniował wniosek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego w sprawie
pozbawienia części niżej wymienionej drogi kategorii dróg powiatowych i jednoczesnego
zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych: Droga powiatowa 3226G – odcinek drogi gruntowej
o długości 1394 m.
4. Zarząd przyjął informację na temat inwestycji i remontów dróg w Powiecie Sztumskim w
2018 roku.
5. Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji programu zimowego utrzymania dróg powiatowych
w sezonie 2018/2019.
6. Zarząd wyraził zgodę na rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup samochodu dla
grupy zajmującej się utrzymaniem dróg powiatowych i dołożenie brakującej kwoty w
wysokości 39.100,50 zł z rezerwy inwestycyjnej.

W zakresie Architektury i Budownictwa
1. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie do 14 sierpnia br. remontu budynku, w którym mieści
się Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie - III piętro.
W zakresie innych spraw
1. Zarząd podjął uchwałę:
a) w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach.
2. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:

a) w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki pod firmą „Pętla Żuławska” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz umorzenie udziałów,
b) w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Sztumskim na lata
2019- 2021” ,
c) w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie na lata 2019-2021”,
d) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na
terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2020r.
3.Zarząd odbył spotkanie z pomysłodawcą utworzenia związku rasowego ogólnopolskiego
hodowców koni sztumskich.
4. Zarząd zatwierdził rekomendację Pani Jolanty Szewczun do Rady Rozwoju Obszaru
Gospodarczego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
5. Zarząd wyraził zgodę na obniżenie ceny sprzedawanego przez SOSW w Uśnicach
samochodu Renault Master do kwoty 16.125,00 zł (25% wartości)
6. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w
Sztumie z/s w Malborku za 2018 rok.
7. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarno-Epidemiologicznego za 2018 rok.
8. Zarząd przyjął informację z działalności i realizacji budżetu Zakładu Aktywności
Zawodowej w Sztumie za 2018 rok.
9. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności i efektów pracy PCPR za 2018 r. z
uwzględnieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej wraz z oceną zasobów pomocy
społecznej i informacją z realizacji PFRON i rodzin zastępczych.
10. Zarząd wyraził zgodę na wymianę drzwi wejściowych w lokalu usługowym
zlokalizowanym na terenie szpitala- wniosek firmy MED.-COM .

W zakresie poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego
wykonano następujące prace:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Prowadzono 26 postępowań związanych z wycinką drzew/krzewów.
Wydano 20 decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów z działek gminnych.
Wystąpiono do właściwych wójtów/burmistrzów z 4 wnioskami o wydanie zezwoleń na
wycinkę drzew, które zagrażają bezpieczeństwu drogowemu zlokalizowanych w pasie
dróg powiatowych.
Prowadzone są 4 postępowania administracyjne w zakresie przetwarzania odpadów.
Dokonano 2 wpisów 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 decyzję wygaszającą zezwolenie na emisję CO2.
Zweryfikowano i przyjęto 4 dokumentacje geologiczne.
Prowadzono 2 sprawy związane z rekultywacja gruntów zdegradowanych.
Wydano 50 zaświadczeń z uproszczonych planów urządzania lasu.
Wydano 8 kart rejestrujących sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb.
Wydano 37 kart wędkarskich.
Wydano 9 decyzji z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
Wydano 34 postanowienia uzgadniające projekty decyzji o warunkach zabudowy.
Przyjęto 3 zgłoszenia zmian parametrów instalacji wytwarzających pole
elekromagnetyczne (stacje bazowe telefonii komórkowej.)

15 Ustalono podział czynszu dzierżawnego za użytkowanie obwodów łowieckich
zlokalizowanych na terenie powiatu sztumskiego na 2019 rok.
16 Wydano 2 decyzje określające zadania z zakresu gospodarki leśnej dla lasów
niestanowiących własność Skarbu Państwa.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
1. Wydano 211 praw jazdy.
2. Wydano 24 decyzje dot. cofnięcia uprawnień do kierowaniem pojazdami
mechanicznymi.
3. Wydano 17 decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne.
4. Zatrzymano 27 uprawnień do kierowaniem pojazdami mechanicznymi (na podst.
Wyroków sądów lub na wnioski MOPS.)
5. Ubyło 29 kierowców z terenu powiatu (zmiana miejsca zamieszkania).
6. Zarejestrowano i przerejestrowano 734 pojazdów.
7. Wydano 30 decyzji dot. skasowania pojazdów.
8. Ubyło 198 pojazdów z terenu powiatu sztumskiego.
9. Udostępniono dane właścicieli pojazdów na wniosek uprawnionych podmiotów – 28
pojazdów.
10. Wydano 12 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym.
11. Wydano 9 uzgodnień projektów zagospodarowania terenu.
12. Wydano 15 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
13. Zaopiniowano 3 projekty czasowej organizacji ruchu.
14. Zatwierdzono 2 projekty stałej organizacji ruchu.
15. Wydano 1 zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie
przewozu rzeczy.
16. Wydano 6 wypisów do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w
zakresie przewozu rzeczy.
17. Wydano 1 licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
18. Odebrano prace związane z wycinką drzew na terenie powiatu sztumskiego.
19. Odebrano prace związane z wycinką zakrzaczeń drzew na terenie powiatu sztumskiego.
20. Odebrano prace związane z prześwietlaniem drzew na terenie powiatu sztumskiego.
21. Trwają prace związane z remontem drogi powiatowej nr 2936 G Dzierzgoń – Żuławka
Sztumska – granice powiatu.
22. Trwają prace związane z remontem drogi powiatowej nr 3160G Dzierzgoń ul. Traugutta.
WYKAZ PRAC WYKONANYCH PRZEZ GRUPĘ INTERWENCYJNĄ
1. Uzupełnienie ubytków w jezdni masą na zimno w pasie drogi powiatowej:

nr 3169G ul. Reja w Sztumie,

nr 3170G ul. Żeromskiego w Sztumie,

nr 3166G ul. Chopina w Sztumie,

nr 3181G ul. Morawskiego w Sztumie,

nr 3105G na odcinku Koślinka – Dąbrówka Malborska,

nr 2936G w miejscowości Bruk,


nr 2900G w miejscowości Gronajny.
2. Remont cząstkowy masą na zimno z wycinką krawędzi:
 nr 3108G Uśnice – Sztumskie Pole.
3. Wycinka krzaków w pasie drogi powiatowej nr 3100G Ramoty - Olszówka – Dzierzgoń
w miejscowości Waplewo Wielkie oraz w miejscowości Ramoty.
4. Naprawa wyrwy w jezdni na moście w miejscowości Gronajny w pasie drogi powiatowej
nr 2900G (Malbork) – Gronajny – Koniecwałd.
5. Wycięcie rowka spustowego w asfalcie w pasie drogi powiatowej nr 3100G w
miejscowości Waplewo Wielkie.
6. Zasypanie wyrwy po wiatrołomie w pasie drogi powiatowej nr 3129G Grzymała –
Szropy- Tropy Sztumskie w miejscowości Szropy.
7. Zabezpieczenie wyrwy w poboczu w pasie drogi powiatowej nr 3130G w miejscowości
Gintro.
8. Wycinka krzaków oraz zbieranie liści przy budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie.
9. Wycinka drzewa w pasie drogi powiatowej nr 3177G na ulicy Kopernika w Sztumie.
10. Naprawa uszkodzonego przez pojazd chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3141G ul.
Domańskiego w Sztumie.
11. Wycinka krzaków w pasie drogi powiatowej nr 3105G Łoza - Dąbrówka Malborska Sztum w miejscowości Kępina.
12. Wycinka krzaków w pasie drogi powiatowej nr 3109G Sztum - Kalwa w miejscowości
Barlewiczki.
13. Montaż czterech barier drogowych w pasie drogi powiatowej nr 3146G w miejscowości
Stążki.
14. Montaż dwóch barier drogowych w pasie drogi powiatowej nr 3141G w miejscowości
Postolin.
15. Wycinka krzaków w pasie drogi powiatowej nr 3144G w miejscowości Pułkowice.

Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu
1. W dniu 25 marca rzeczoznawca ds. budowlanych p. Grzegorz Kasprzak dostarczył

2.
3.
4.

5.

ekspertyzę techniczno-budowlaną stropu sali sportowej w ZS im. J. Kasprowicza w
Sztumie, która wskazała brak konieczności przebudowy elementów konstrukcyjnych
stropu ze względu na jego ugięcie.
Rozpoczęto przebudowę bloku operacyjnego w budynku głównym szpitala. Wykonawcą
przedmiotowej inwestycji jest firma RODŁO z Kwidzyna, a nadzór inwestorski pełni
firma A.M. Nieruchomości z Dzierzgonia.
Trwają prace adaptacyjne III p. obiektu rehabilitacji z przeznaczeniem na oddział
kardiologii-rehabilitacyjnej. Roboty wykonuje firma SMOK ze Starogardu Gdańskiego.
Uczestniczono w dwudniowej naradzie szkoleniowej organizowanej przez Wojewodę
Pomorskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku
dotyczącej planowanych zmian w prawie budowlanym oraz w ustawie o planowaniu
przestrzennym.
W dniu 10.04.2019 r. zakończono i odebrano budowę budynku garażowomagazynowego wraz z placem manewrowym w ZSZ w Barlewiczkach przeznaczonego
na sprzęt dydaktyczny od wykonawcy. Obecnie trwają prace administracyjnego odbioru
przez PINB w Sztumie.

6. We wtorek 9 kwietnia odbyło się spotkanie ws. stanu technicznego ogrodzenia
betonowego dzielącego ośrodek AGAPE od nowopowstałego przedszkola, w którym
uczestniczyła Dyrektor przedszkola, prezes Stowarzyszenia AGAPE oraz Wicestarosta
Sztumski.
7. 16 kwietnia w Gdańsku pracownik wydziału uczestniczył w szkoleniu z zakresu dostępu
do informacji publicznej organizowanym przez Ośrodek Wspierania Administracji
Lokalnej, a dnia 23.04.2019 r. w siedzibie starostwa odbyło się szkolenie z zakresu
ochrony danych osobowych.
8. W okresie od 11 marca do 24 kwietnia wydział architektury:
 udzielił 30 pozwoleń na budowę
 wydał 62 zaświadczenia o samodzielności lokalu
 przyjął 68 zgłoszeń robót budowlanych
 zarejestrował 19 dzienników budowy
 udzielił 22 odpowiedzi w sprawach różnych
 wniósł 3 sprzeciwy na roboty budowlane
 przeniósł 3 decyzje o pozwoleniu na budowę na rzecz nowego Inwestora

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia
1. Dokonano analizy ankiety skierowanej do uczniów klas III gimnazjum oraz uczniów 8 klasy
szkoły podstawowej z terenu powiatu sztumskiego.
2. Wzięto udział w spotkaniach ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli
w sprawie uzgodnienia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
3. Dokonano analizy wniosków o przyznanie stypendium Starosty Sztumskiego za wyniki w
nauce oraz wzięto udział w pracach Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski (złożonych
zostało 56 wniosków, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie).
4. Prowadzono sprawy związane z organizacją Powiatowego Przeglądu Kół Gospodyń
Wiejskich (Przegląd odbył się 12 kwietnia w Zespole Szkół w Dzierzgoniu).
5. Wzięto udział w spotkaniu z aptekarzami z terenu powiatu sztumskiego celem
wypracowania grafiku dyżurów aptek,.
6. Prowadzono sprawy związane z umowami dla stowarzyszeń, które otrzymały dotacje
w ramach otwartego konkursu ofert.
7. Prowadzono sprawy związane z podziałem miejsc na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich
oraz gmin miejskich powiatu sztumskiego, których organizatorem jest Kuratorium Oświaty w
Gdańsku, (na kolonie dla dzieci z terenów wiejskich na powiat przyznano 58 miejsc: podział na
poszczególne Gminy: Dzierzgoń -13, Mikołajki Pomorskie -6, Stary Dzierzgoń -10, Stary Targ
-9, Sztum – 20. Na kolonie dla dzieci z terenów miejskich przyznano 23 miejsca; podział na
poszczególne gminy: Dzierzgoń – 9 miejsc, Sztum 14 miejsc).
8. Prowadzono sprawy związane w wydaniem filmu informacyjno-reklamowego dotyczącego
szkół ponadgimnazjalnych powiatu sztumskiego.
9. Sporządzono sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego
z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.
10. Prowadzono sprawy związane z organizacją Powiatowych Targów Edukacji i Pracy.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
1. W rejestrze dokumentów wpływających do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami zarejestrowano 1336 pism/wniosków.
2. Wydano 12 zaświadczeń o występujących roszczeniach.
3. Zakończono 2 postępowania administracyjne wydając decyzję zatwierdzającą klasyfikację
gruntów. Wszczęto 2 postępowania w sprawie klasyfikacji gruntów.

4. Przyjęto 109 zgłoszeń prac geodezyjnych oraz wydano 120 kompletów materiałów
z archiwum PODGiK w Sztumie do zgłoszonych prac wraz z licencjami.
5. Skontrolowano 147 operatów technicznych z robót geodezyjno-kartograficznych łącznie
z przygotowaniem protokołów weryfikacji.
6. Przyjęto 101 operatów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
7. Wprowadzono 425 zmian do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków.
8. Sporządzono 263 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków.
9. Wprowadzono do bazy wartości nieruchomości dane na podstawie 51 aktów notarialnych.
10. Zmodyfikowano i wprowadzono 4031 zmian na mapie numerycznej ewidencji gruntów
i budynków oraz na mapie zasadniczej.
11. Zrealizowano 187 wnioski o wydanie kopii map zasadniczych i ewidencyjnych do celów
informacyjnych łącznie z wystawieniem opłat za w/w czynności.
12. Wystawiono 549 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 289 wniosków o wydanie w/w dokumentów łącznie z wystawieniem opłat za
w/w czynności.
14. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zorganizował 3 narady koordynacyjne oraz
wydał 12 odpisów protokołów z narad koordynacyjnych z terenu Powiatu Sztumskiego.
15. Wydano 1 komplet 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 19 nieruchomości będących własnością
Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
17. Do Głównego Urzędu Statystycznego przygotowano i przesłano zestawienie za 2018 r.
Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.
18. Ogłoszono przetarg na sprzedaż 4 działek położonych w obrębie Barlewice
z przeznaczeniem na budowę garaży, stanowiących własność Powiatu Sztumskiego

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, został zaakceptowany wniosek o płatność za okres styczeń luty 2019r., rozliczający kwotę 11 264,04 zł.
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 został złożony wniosek o płatność rozliczający okres styczeń –
marzec 2019r.
3. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych zostały złożone 2 projekty inwestycyjne tj.:
a) Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211km w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla (wartość projektu:
4 407 103,00 zł)
b) Remont dróg powiatowych nr 3105G, 3129G oraz 3133G w łącznym wymiarze
4,306km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla

(wartość projektu: 4 099 641,00 zł)
 DROGA NR 3105G ODCINEK KOŚLINKA - GRANICA GMINY SZTUM – 1,1km
 DROGA NR 3129G ODCINEK BUKOWO – TELKWICE – 1,019km
 DROGA NR 3133G ODCINEK MYŚLICE – LATKOWO – 2,187km
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, przygotowywany jest 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.

