Informacja z działalności Zarządu
w okresie międzysesyjnym
W okresie od 17.05.2019 do 26.06.2019 roku Zarząd Powiatu Sztumskiego odbył 4
posiedzenia, podczas których zajmował się następującymi sprawami:
W zakresie finansów i budżetu
1. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok.
2. Zarząd podjął decyzję o odstąpieniu od sądowego dochodzenia należności od wykonawcy
firmy Metalzbyt-Hurt Sp. z o.o. realizującego umowę na dostarczenie fabrycznie nowego
wyposażenia pracowni Część X w przetargu: „Dostawa wyposażenia dla obiektu warsztatów i
pracowni dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu dla potrzeb uruchomienia pracowni
dydaktycznych w celu dostosowania oferty praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w
Barlewiczkach do wymogów regionalnego rynku pracy ” w ramach Osi Priorytetowej 4
Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020”.
3.Zarzad pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2018 r. wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2018r,
b) w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sztumskiego na 2019 rok,
c) w sprawie zmiany uchwały Nr 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 przyjął sprawozdanie z promocji i turystyki powiatu za 2018r.
2. Zarząd przyjął sprawozdanie ze sportu i kultury powiatu za 2018r.
3. Zarząd przyjął sprawozdanie ze współpracy zagranicznej powiatu za 2018r.
4. Zarząd podjął decyzję o wsparciu KPP w Sztumie w zakresie organizacji „Festynu z okazji
100-lecia służb” poprzez zakup materiałów promocyjnych Powiatu i drobnych nagród dla
uczestników.
5. Zarząd wyraził zgodę na organizację naboru do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
w roku szkolnym 2019/2020 do semestru I i III.
6. Zarząd przyjął wycofanie rezygnacji pana Zenona Chrześcijańskiego z funkcji dyrektora
SOSW w Uśnicach.
7. Zarząd wyraził zgodę na zakup pucharów dla Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na
uhonorowanie hodowców koni sztumskich biorących udział w konkursie na targach w Starym Polu.
8. Zarząd wyraził zgodę na złożenie wniosku o świadczenie usług Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Krystyny Jankowskiej w
Uśnicach.
9. Zarząd przyznał 400 zł Stowarzyszeniu Mieszkańców Jasnej i okolic Kółko Baśkarzy Gminy
Dzierzgoń na organizację otwartego Turnieju Baśki w Dzierzgoniu.
10. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady wynagradzania za pracę oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz niektórych
innych składników wynagrodzenia nauczycieli,

b) 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,
c) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych
mających siedzibę na terenie Powiatu Sztumskiego, od dnia 1 września 2019 roku ,
d) w sprawie dofinansowania programu polityki zdrowotnej pn.: „Regionalny Program Polityki
Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”,
e) w sprawie ustanowienia Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Powiatu Sztumskiego,
11 Zarząd podjął uchwałę:
a) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, dla której
organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.
W zakresie komunikacji, transportu i dróg
1. Zarząd wyraził zgodę Kwidzyńskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Budowlanych
“STRZELBUD” sp. z o.o .na przedłużenie terminu realizacji zadania „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3106G ul. Traugutta w Dzierzgoniu” do 15 czerwca br.
W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami
1. Zarząd przyjął sprawozdanie dotyczące majątku trwałego powiatu sztumskiego.
W zakresie architektury i budownictwa
1. Zarząd wyraził zgodę na modernizację węzła cieplnego w budynku rehabilitacji, w związku
z przebudową III p. na potrzeby oddziału rehabilitacji-kardiologicznej, w oparciu o Warunki
Techn. ustalone przez dostawcę ciepła Veolia Północ tj. wydłużenie instalacji i wpięcie jej do
węzła szpitala a nie jak zakładano pierwotnie na terenie administrowanym przez WZSP w
Sztumie.
2. Zarząd wyraził zgodę na wstrzymanie prac adaptacji III piętra na oddział kardiologii
rehabilitacyjnej w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac projektowych
związanych z wymianą min. belek stropowych oraz koniecznością zmiany rozkładu
funkcjonalnego oraz uwzględnienia zaleceń ppoż.
W zakresie innych spraw
1. Zarząd negatywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zmiany Statut Powiatu Sztumskiego,
2. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami,
odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt
dziecka w pieczy zastępczej
3. Zarząd wyraził zgodę na obniżenie w trzecim pisemnym przetargu publicznym ceny
wywoławczej samochodu Renault Master do kwoty 10.965,00 zł brutto.
4. Zarząd przyjął dotację przyznaną Powiatowi Sztumskiemu w ramach programu „Opieki
wytchnieniowej” – edycja 2019”
5. Zarząd nie wyraził zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług ze Spółką pod firmą
Pomorska Grupa Prawnicza sp. z o.o. w przedmiocie obsługi prawnej prowadzonego przez
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i Rozwoju Regionalnego punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej w Dzierzgoniu.

6. Zarząd zapoznał się z zaleceniami Komisji Rewizyjnej.
7. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie zmiany regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Zdolni z Pomorza – powiat
sztumski”,
b) w sprawie zmiany uchwały nr 258/2018 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 30 maja
2018r. w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji uczniów do projektu pn. „Zdolni z Pomorza –
powiat sztumski”.

W zakresie poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego
wykonano następujące prace:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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13

Prowadzono 16 postępowań związanych z wycinką drzew/krzewów.
Wydano 7 decyzji w zakresie usunięcia 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 2 wnioskami 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
2 projektów decyzji na wycinkę drzew i krzewów z działki gminnej stanowiącej drogę publiczną.
Wydano 42 zaświadczenia z uproszczonych planów urządzania lasu.
Wydano 6 kart rejestrujących sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb.
Wydano 23 karty wędkarskie.
Wydano 7 decyzji z zakresu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
Wydano 27 postanowień uzgadniających projekty decyzji o warunkach zabudowy.
Dokonano oględzin 6 zalesień gruntów rolnych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich.
Wydano 5 decyzji określających ocenę udatności leśnych na działkach stanowiących własność prywatną.
Prowadzono 3 postępowania związane z koncesjami na wydobywanie kopalin.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
1.
2.
3.
4.

Wydano 216 praw jazdy
Wydano 9 decyzji dot. cofnięcia uprawnień do kierowaniem pojazdami mechanicznymi
Wydano 12 decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i psychologiczne
Zatrzymano 10 uprawnień do kierowaniem pojazdami mechanicznymi (na podst.
Wyroków sądów lub na wnioski MOPS)
5. Ubyło 16 kierowców z terenu powiatu (zmiana miejsca zamieszkania)
6. Zarejestrowano i przerejestrowano 460 pojazdów
7. Wydano 27 decyzji dot. skasowania pojazdów
8. Ubyło 170 pojazdów z terenu powiatu sztumskiego
9. Udostępniono dane właścicieli pojazdów na wnioski uprawnionych podmiotów – 15
pojazdów
10. Wydano 4 decyzje na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

11. Wydano 3 uzgodnienia projektów zagospodarowania terenu
12. Wydano 4 decyzje na zajęcie pasa drogowego
13. Zaopiniowano 1 projekt czasowej organizacji ruchu
14. Wydano 2 zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie
przewozu rzeczy
15. Wydano 4 wypisy do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
w zakresie przewozu rzeczy
16. W trakcie prace związane z remontem drogi powiatowej nr 2936 G Dzierzgoń –
Żuławka Sztumska – granice powiatu
17. W trakcie 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 3127G na odcinku Bądze – granica powiatu ( w trakcie),
- nr 3114G na odcinku Mikołajki Pomorskie – Nowe Minięta,
- nr 3146G w miejscowości Perklice,
- nr 2936G na odcinku Żuławka Sztumska – Budzisz,
- nr 3101G Kalwa – Stary Targ,
- nr 3141G ul. Domańskiego w Sztumie,
- nr 3112G w miejscowości Stara Wieś,
- nr 3100G w miejscowości Waplewo Wielkie,
2. Naprawa wyrwy w jezdni w pasie drogi powiatowej nr 3122G w miejscowości Lubochowo,
3. Remont cząstkowy masą z wycinką krawędzi w pasie drogi powiatowej:
- nr 3137G Mikołajki Pomorskie – Nowe Minięta,
4. Naprawa wyrwy w jezdni oraz odnowienie wjazdu do piaskowni w pasie drogi powiatowej
nr 3105G w miejscowości Dąbrówka Malborska,
5. Naprawa wyrwy w jezdni w pasie drogi powiatowej nr 3114G w miejscowości Balewo,
6. Wysiew trawy przy chodnikach oraz na poboczach w pasie drogi powiatowej nr 3105G
w miejscowości Dąbrówka Malborska,
7. Uzupełnienie ubytków w jezdni masą na zimno w pasie drogi powiatowej:
- nr 3166G ul. Chopina w Sztumie,
- nr 3169G ul. Reja w Sztumie,
- nr 3109G w miejscowości Kalwa,
- nr 3122G Lubochowo – Prakwice,
8. Obkoszenie chodnika oraz opryskanie chwastów w pasie drogi powiatowej nr 3109G
w miejscowości Pietrzwałd,
9. Podcinka konarów drzew w pasie drogi powiatowej nr 3166G ul. Chopina w Sztumie,
10. Zabezpieczenie studni kanalizacyjnej oraz wymiana włazu w pasie drogi powiatowej nr
3116G w miejscowości Cieszymowo,
11. Oczyszczanie za pomocą motopompy studzienek kanalizacyjnych w pasie drogi
powiatowej nr 3116G w miejscowości Cieszymowo,
12. Obkoszenie rowu oraz pobocza w pasie drogi powiatowej nr 2936G w miejscowości Bruk,
13. Wykonanie studni odprowadzającej wodę w przepuście pod drogą powiatową nr 3122G
w miejscowości Lubochowo,
14. Obkoszenie poboczy w miejscowości Koniecwałd,
15. Montaż barier drogowych w miejscowości Waplewo Wielkie,
16. Usuwanie skutków nawałnicy w pasie dróg powiatowych na terenie całego powiatu
(usuwanie wiatrołomów, zbieranie gałęzi, zabezpieczanie wyrw po korzeniach drzew, zbieranie
błota z jezdni, oczyszczanie studzienek)

17. Montaż i wymiana oznakowania pionowego na drogach powiatowych:
- w miejscowości Stążki: B-33, 2 szt., A-12, 2 szt., U-9a, 2 szt., U-9b, 2 szt.,
- w miejscowości Stary Targ: montaż lustra, 2 szt.,
- w miejscowości Dzierzgoń: montaż lustra, 1 szt., A-7, 1 szt.,
- w miejscowości Dąbrówka Malborska: A-7, 1 szt.,
- w miejscowości Sztum ul. Morawskiego: montaż lustra, 1 szt.

Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu
1. W ramach przebudowy bloku operacyjnego, przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawicieli szpitala w Sztumie, odbyto 5 narad roboczych z wykonawcą
przedmiotowej inwestycji firmą RODŁO z Kwidzyna.

2. Uczestniczono w 3 naradach roboczych dotyczących adaptacji III p. budynku rehabilitacji
przeznaczonego na oddział kardiologii-rehabilitacyjnej.
W spotkaniach brał udział m.in. przedstawiciel powiatowej straży pożarnej.
Ponadto w siedzibie starostwa w dniach 13 i 14 VI odbyły się spotkania z
wykonawcą i projektantem przedmiotowego zadania w sprawie omówienia
bieżącej sytuacji i postępu robót.

3. W dniu 12 czerwca w Gdańsku, pracownik wydziału uczestniczył w szkoleniu z zakresie
prawnych aspektów lokalizowania wież telefonii komórkowej w sąsiedztwie terenów
zamieszkanych.

4. Dnia 17 VI w Gdyni uczestniczono w seminarium poświęconemu współczesnym
wyzwaniom energetycznym w sektorze jednostek samorządowych, w tym wykorzystania
odnawialnych źródeł energii.

5. W okresie 15 maja do 21 czerwca wydział architektury:










udzielił 27 pozwoleń na budowę
wydał 11 zaświadczeń o samodzielności lokalu
przyjął 37 zgłoszeń robót budowlanych
zarejestrował 29 dzienników budowy
udzielił 14 odpowiedzi w sprawach różnych
odpowiedział na 2 informacje publiczne
wygasił 1 pozwolenia na budowę
przeniósł 4 decyzje na rzecz nowego inwestora

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia
1. Przygotowano sprawozdanie z promocji i turystyki powiatu za 2018 r.;
2. Przygotowano sprawozdanie z sportu i kultury powiatu za 2018 r.;
3. Przygotowano sprawozdanie z współpracy zagranicznej powiatu za 2018 r.;
4. Przygotowano uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady
wynagradzania za pracę oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli;
5. Przygotowano uchwałę 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;
6. Przygotowano uchwałę Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu
Sztumskiego, od dnia 1 września 2019 roku;
7. Przygotowano uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki
oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Sztumski;
8. Przygotowano uchwałę Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie ustanowienia Honorowego
Wyróżnienia za Zasługi dla Powiatu Sztumskiego;
9. Przygotowano uchwałę Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie dofinansowania programu
polityki zdrowotnej pn.: „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw
pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”;
10. Przyjęto delegację z Niemiec z partnerskiego powiatu Rotenburg (18 osób) w dniu
20.06.2019 r.
11. Przyjęto sprawozdania z wykonania zadania publicznego Powiatu Sztumskiego w zakresie
działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Działania wspomagające i aktywizujące osoby
niepełnosprawne w różnych dziedzinach życia” przez Stowarzyszenie – Klub Abstynenta
„Radość i Słońce” w Sztumie.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
1. W rejestrze dokumentów wpływających do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zarejestrowano 1111 pism/wniosków.
2. Wydano 3 zaświadczenia o występujących roszczeniach.
3. Zakończono 2 postępowania administracyjne wydając decyzję zatwierdzającą klasyfikację
gruntów. Wszczęto 1 postępowanie w sprawie klasyfikacji gruntów.
4. Przyjęto 117 zgłoszeń prac geodezyjnych oraz wydano 111 kompletów materiałów
z archiwum PODGiK w Sztumie do zgłoszonych prac wraz z licencjami.
5. Skontrolowano 132 operaty techniczne z robót geodezyjno-kartograficznych łącznie
z przygotowaniem protokołów weryfikacji.
6. Przyjęto 90 operatów do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
7. Wprowadzono 360 zmian do części opisowej operatu ewidencji gruntów i budynków.
8. Sporządzono 223 zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków.
9. Wprowadzono do bazy wartości nieruchomości dane na podstawie 44 aktów notarialnych.
10. Zmodyfikowano i wprowadzono 5947 zmian na mapie numerycznej ewidencji gruntów
i budynków oraz na mapie zasadniczej.
11. Zrealizowano 172 wnioski o wydanie kopii map zasadniczych i ewidencyjnych do celów
informacyjnych łącznie z wystawieniem opłat za w/w czynności.
12. Wystawiono 410 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 25 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 13 odpisów protokołów z narad koordynacyjnych z terenu Powiatu Sztumskiego.
15. Podjęto działania związane z wydaniem zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności w stosunku do 17 nieruchomości będących własnością
Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
16. Podpisano akt notarialny dotyczący darowizny działki nr 407/4, położonej w obrębie Mikołajki Pomorskie, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Mikołajki Pomorskie.





1.
2.
3.


17. Podpisano akt notarialny sprzedaży działek nr 91/90, 91/91, 91/96, 91/97 położonych w obrębie Barlewice gmina Sztum, stanowiących własność Powiatu Sztumskiego z przeznaczeniem na budowę garaży dla samochodów osobowych
18. W dniu 21.05.2019 r. decyzją Ministra Finansów otrzymaliśmy ze środków pochodzących z
rezerwy celowej budżetu państwa środki w wysokości 106 700 zł na pokrycie kosztów wycen nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa. W związku z powyższym Wydział GK podjął
następujące działania:
 Sporządzono wnioski do Sądu Rejonowego w Kwidzynie VIII Wydziału Ksiąg Wieczystych o odpisy dla 188 działek,
 Sporządzono wnioski do Urzędów Gmin dla 188 działek o sporządzenie wypisów z planów
miejscowych
Przygotowano dokumentację dotyczącą zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zmianami.) oraz zarządzenia Starosty
Sztumskiego nr 41/2016 z dnia 06.12.2016 r. w sprawie organizacji systemu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonych w złotych kwoty
30.000 euro w Starostwie Powiatowym w Sztumie na:
Etap I - wycena dotyczącą ustalenia wartości rynkowej gruntów Skarbu Państwa w celu aktualizacji wysokości opłat za wieczyste użytkowanie
Etap II - wycena dotyczącą ustalenia wartości rynkowej gruntów i budynków Skarbu Państwa
w celu aktualizacji wysokości opłat za trwały zarząd
W stosunku do 4 działek wydano decyzje w zakresie czasowego zajęcia nieruchomości
Wystąpiono do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
Sporządzono następujące umowy:
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego klasyfikacji
gruntów, zalesionych w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2009 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
„Zalesienia gruntów rolnych oraz zalesienia gruntów innych niż rolne” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
wyceny dotyczącej ustalenia wartości rynkowej gruntów niezabudowanych,
położonych w obrębie Sztumska Wieś, gmina Sztum oznaczonych działką nr 415 o
powierzchni 0,15 ha, stanowiących własność Skarbu Państwa.
 Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
następujących prac: wycena dotycząca ustalenia wartości rynkowej gruntów, położonych w obrębie II miasta Sztum, oznaczonych działkami nr 279/42, 279/127 stanowiących własność Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłaty z tytułu trwałego
zarządu
1. Przygotowano i przesłano do Głównego Geodety Kraju ankietę dotyczącą koordynacji sieci uzbrojenia terenu za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 maja 2019 r.
2. Przygotowano i przesłano do Głównego Geodety Kraju analizę skuteczności funkcjonowania regulacji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie
aktualizacji zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków,
3. Przygotowano i przesłano do Głównego Geodety Kraju ankietę wdrożeniową w sprawie
oceny stanu zaawansowania prowadzonych prac na terenie powiatu sztumskiego, związanych z wprowadzeniem układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH,
4. Przygotowano i przesłano do Głównego Urzędu Statystycznego rejestr cen i wartości nieruchomości za I kwartał 2019 r.

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 złożony 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. przeprowadzony został cykl ponadprogramowych
staży/praktyk zawodowych w branży Środowisko, zaplanowany w projekcie na bieżący rok
szkolny. Od 24.06.2019r. rozpoczęto realizację ponadprogramowych staży/praktyk
zawodowych w branży ITC. Przygotowywany jest także wniosek o płatność rozliczający
wydatki poniesione w ramach projektu w okresie kwiecień – czerwiec br.
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, w dniu 24.05.2019r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Do dnia 30.06.2019r. zostanie złożony
wniosek o płatność częściową w wymiarze 60% wartości inwestycji.
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. W
Pikniku Technologicznym, który miał miejsce w dniu 04.06.2019r. w Zespole Szkół
Zawodowych w Barlewiczkach, uczestniczyli pracownicy Departamentu Programów
Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

