Informacja z działalności Zarządu
w okresie międzysesyjnym

W okresie międzysesyjnym tj; od 27.06.2019 do 25.09.2019 roku Zarząd Powiatu Sztumskiego
odbył 9 posiedzeń, podczas których zajmował się następującymi sprawami:

W zakresie finansów i budżetu
1. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok,
b) w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za II kwartał
2019 r.,
c) w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej
Powiatu Sztumskiego na 2020 rok,
d) w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za
pierwsze półrocze 2019 roku,
e) w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, na
lata 2019-2028 za pierwsze półrocze 2019 roku.
2. Zarząd podjął decyzję
o naliczeniu kary w wysokości 10.611,51 zł. tytułem nieterminowego wykonania robót w
ramach zawartej umowy: „Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych
zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego” dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich
“PUM” Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz.
3. Zarząd przyjął protokół:
a) z kontroli przeprowadzonej w ZS w Dzierzgoniu. Kontrola dotyczyła wynagrodzeń za
nadgodziny ponadwymiarowe w roku szkolnym 2017/2018 oraz inwentaryzacji środków
zakupionych z funduszy Unii Europejskiej. Brak zaleceń pokontrolnych.
b) z kontroli przeprowadzonej w ZSZ w Barlewiczkach. Kontrola dotyczyła
inwentaryzacji zakupów w ramach projektów współfinansowanych z UE oraz realizacji
wydatków w zakresie legalności, gospodarności oraz ewidencji księgowej, a także
udokumentowania operacji finansowych za wybrane cztery miesiące 2018 roku. Zostały
sporządzone zalecenia pokontrolne. (na dzień przedłożenia niniejszej informacji zalecenia
wykonano).
4. Zarząd wyraził zgodę
a) na wykorzystanie trelinki pozyskanej z demontażu nawierzchni dróg wewnętrznych na
terenie szpitala jako materiału, który zostanie wykorzystane na podbudowę przy
remoncie dróg powiatowych. Koszt usługi wyniósł 8500 zł netto, wykonawca - firma
„Kaszub” Marcin Kaszubowski,
b) na umorzenie kary naliczonej tytułem nieterminowego wykonania robót w ramach
zawartej umowy. Zarząd podjął decyzję na podstawie wniosku Wykonawcy tj;
Przedsiębiorstwa Usług Miejskich “PUM” Sp. z o.o. w Grudziądzu, w którym
udokumentował wykonanie całości zadania.

1

5. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) 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,
b) w sprawie zmiany budżetu powiatu sztumskiego na 2019 rok.

W zakresie edukacji i kultury
1. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu,
Kołoząb 10, 82-433 Mikołajki Pomorskie,
b) w sprawie trybu pracy i składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego,
c) w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora SOSW w Kołozębiu,
d) w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kołozębiu,
e) w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, dla
której organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.
2. Zarząd przyjął sprawozdanie
a) 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 w 2019 r.,
b) sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w roku szkolnym
2018/2019.
3. Zarząd pozytywnie zaopiniował
a) projekt porozumienia w sprawie współpracy w dziedzinie oświaty i wychowania
zawartego pomiędzy Komisją Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Sztumie a Zarządem Powiatu Sztumskiego,
b) powierzenie stanowiska kierownika szkolenia praktycznego w ZS w Dzierzgoniu pani
Frygier.
4. Zarząd pozytywnie zaopiniował następujące projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zmiany Uchwały Nr X/60/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26
czerwca 2019 roku 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 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie
zaocznej,
c) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Specjalnego Gimnazjum wchodzącego
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu,
d) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Specjalnego Gimnazjum wchodzącego
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w
Uśnicach,
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e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w
Dzierzgoniu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół
im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu,
f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Jana
Kasprowicza w Sztumie,
g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu w
czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu,
h) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w czteroletnie
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie,
i) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr
2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach w
pięcioletnie Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w
Barlewiczkach,
j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w
Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu w pięcioletnie Technikum
w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu,
k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Nr
1 w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie w pięcioletnie Technikum Nr 1 w
Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie.
5. Zarząd zapoznał się
z protokołem konkursu na stanowisko dyrektora SOSW w Kołozębiu.
6. Zarząd wyraził zgodę:
a) na wprowadzenie innowacji w klasie I LO w ZS w Dzierzgoniu,
b) na zatrudnienie 2 osób niebędących nauczycielami do prowadzenia zajęć z zakresu
kształcenia zawodowego w ZS w Dzierzgoniu – są to zagadnienia z działalności Policji
oraz z działalności wojskowej,
c) na przydzielenie godzin ponadwymiarowych kadrze kierowniczej ZS w Dzierzgoniu,
d) na powołanie stanowiska wicedyrektora w Specjalnym Ośrodku Szklono –
Wychowawczym im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach,
e) na zatrudnienia pracowników służby więziennej w ZSZ w Barlewiczkach,
f) na zwiększenie o 1 etat ogólnej liczby etatów pedagogicznych w Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Sztumie,
g) na utworzenie oddziałów poniżej 20 osób w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida
w Dzierzgoniu, w Zespole Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie oraz w Zespole Szkół
Zawodowych im. Stanisława Staszica w Barlewiczkach,
h) na zwiększenie realizacji godzin ponadwymiarowych przez dyrektor oraz wicedyrektor
ZS w Sztumie,
i) na przydzielenie godzin ponadwymiarowych kadrze kierowniczej i nauczycielom ZSZ w
Barlewiczkach,
j) na pełnienie funkcji wychowawcy przez dyrektora ZS w Dzierzgoniu,
k) na zatrudnienie specjalisty w ZS w Dzierzgoniu,
l) zatrudnienie w ZS w Sztumie specjalisty do nauki zajęć informatycznych,
m)na powierzenie stanowiska wicedyrektora w ZS w Sztumie pani Dąbrowskiej,
n) na zatrudnienie specjalisty do nauki przedmiotów zawodowych w ZSZ w Barlewiczkach,
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6. Zarząd nie wyraził zgody
a) na obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kołozębiu,
b) na wykonanie muralu dot. badań cytologicznych na ścianach obiektów powiatu
sztumskiego.
7. Zarząd podjął niżej wyszczególnione decyzję o udzieleniu dofinansowania, wsparcia,
pomocy itp.:
L.P

WSPIERANA INSTYTUCJA

1.

Stowarzyszenie
„Do Życia przez Życie”

2.

Polski Klub
Kynologiczny

3

Parafia
Rzymskokatolicka św.
Anny w Sztumie

4

Bractwa Rycerzy Ziemi
Sztumskiej

5

Stowarzyszeniu
Dzierzgoń Team

6

Nadwiślańska Fundacja
Rozwoju

7

Państwowa Straż
Pożarna w Sztumie

CEL WSPARCIA

objęcie honorowym
patronatem oraz
dofinansowanie
projektu wyjazdu na
turnus terapeutyczny
do Wisły,
współfinansowany
przez ING Bank Śląski
wsparcie i
dofinansowanie
organizacji III
Pomorskiej Krajowej
Wystawy Psów
Rasowych
dofinansowanie
samego przejazdu na
Pielgrzymkę do
Częstochowy oraz
zakup chust lub opasek
prośba o wsparcie
finansowe organizacji
turnieju rycerskiego
prośba o wsparcie
finansowe na zakup
nagród dla uczestników
organizowanego
„I
Biegu Komtura
Dzierzgońskiego”

wsparcie finansowe
współorganizowanego
„II Biegu Pamięci” w
Dzierzgoniu
Prośba o
dofinansowanie
Powiatowych Zawodów

FORMA UDZIELONEGO
WSPARCIA

objęcie patronatu
oraz
dofinansowanie
zakupu koszulek
dla uczestników
wyjazdu w kocie
600 zł

UWAGI

w projekcie
udział wzięli
podopieczni
SOSW Uścice

zakup pucharów w
kwocie 138 zł i
przekazanie
materiałów
promocyjnych
dofinansowanie w
kwocie 500 zł
przejazdu autokaru
oraz zakup
chust/opasek
stanowiących
element promocji
dofinansowanie w
kwocie 1300 zł
przekazanie
materiałów
promocyjnych dla
16 pierwszych
miejsc, we
wszystkich
kategoriach oraz
kwoty 400 zł
dofinansowanie w
kwocie 3000 zł

podjęto decyzję o
dofinansowaniu w
kwocie 1500 zł +
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Pomorski Odział
Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu

9

Pomorski Odział
Doradztwa Rolniczego
w Starym Polu

10

LKS Zantyr
Sołectwo Mikołajki
Pomorskie

w Sportach
Pożarniczych.
Prośba o ufundowanie
okolicznościowej
tabliczki w kwocie do
300 zł dla laureata
konkursu
AgroLiga2019
Przedsiębiorstwu
„ALMET” H. Kuźmicz,
które zajęło II miejsce a
kategorii FIRMA.
ufundowanie dwóch
talonów zespołom
biorącym udział w
Staropolskim
Przeglądzie Piosenki
Biesiadnej podczas
Jesiennych Targów
Ogrodniczych w
Starym Polu
wsparcie w organizacji
VI Memoriału W.
Murawskiego w LO
prośba o sfinansowanie
transportu na Dożynki
Wojewódzkie dla
zwycięzcy Dożynek
Powiatowych

materiały
promocyjne
przyznano kwotę w
wysokości do 300
zł

przekazano dwa
talony w wysokości
do 300 zł

zgoda na
dofinansowanie w
kwocie 2000 zł.
Przyznano kwotę
800 zł

W zakresie komunikacji, transportu i dróg
1. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej, ulicy
powiatowej nr 3060N Aleja Parkowa o długości 0,088 m i zaliczenia przedmiotowego
odcinka drogi do kategorii drogi gminnej,
b) w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych, dróg nr
2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osińskiego w Pasłęku z jednoczesnym ich
zaliczeniem do kategorii dróg gminnych
2. Zarząd nie wyraził zgody:
a) na odstąpienie od naliczenia kar umownych firmie GARDENLAND STUDIO
ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, ul. Jarcza 27/5, 50-305 Wrocław, która odstąpiła od
wykonania. zadania „Wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogowym dróg
powiatowych”,
b) Przedsiębiorstwu Usług Miejskich “PUM” Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300
Grudziądz na przedłużenie terminu wykonania umowy zawartej w dniu 25.10.2018 r. dot.
zadania „Wykonanie remontów cząstkowych dróg powiatowych zarządzanych przez
Zarząd Powiatu Sztumskiego”.
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3. Zarząd wyraził zgodę i udzielił prawa dysponowania gruntem:
a) na odtworzenie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3101G Kalwa –Stary Targ oraz
utworzenie dwóch przejść dla pieszych,
b) w związku z przebudową drogi na fragmencie działek nr 168/11, 168/15 obręb Morany,
nr 601/2 obręb 1 Dzierzgoń, nr 20,33 obręb Bągart, nr 285,293/6 obręb 1 Dzierzgoń , nr
110 obręb Tywęzy stanowiące drogi powiatowe.

W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami
1. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego
położonego w budynku przy ul. Reja 12 w Sztumie, stanowiącej własność Powiatu
Sztumskiego na rzecz dotychczasowego najemcy,
b) w sprawie zawarcia umowy najmu w drodze bezprzetargowej garażu nr 31, znajdującego
się na działce nr 403/16, położonej w obrębie II miasta Sztum, stanowiącej własność
Powiatu Sztumskiego na rzecz dotychczasowego najemcy.
2. Zarząd wyraził zgodę
Szpitalom Polskim S.A. na poddzierżawienie powierzchni na potrzeby usytuowania
automatu do napojów na obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W zakresie architektury i budownictwa
1. Zarząd wyraził zgodę firmie RODŁO z Kwidzyna na wydłużenie terminu umowy
zakończenia remontu bloku operacyjnego do 30.09.2019r.

W zakresie innych spraw
1. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie powołania Kapituły Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Powiatu
Sztumskiego,
b) w sprawie upoważnienia dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie do
realizacji w imieniu Powiatu Sztumskiego programu pn. „Program wyrównywania różnic
między regionami III”,
c) w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn.: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w
powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa (II)” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”, w
ramach Działania 5.2. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, konkurs
nr RPPM.05.02.02-IZ-01-22-001/19.
2. Zarząd podjął decyzję:
a) o wyrażeniu zgody na zakup sprzętu łączności radiowo-cyfrowej i modernizację systemu
informatycznego w kwocie 77.500,00 zł przez Komendę Powiatowa Państwowej Staży
Pożarnej w Sztumie,
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b) o ponownym ogłoszeniu zapytania ofertowego na zadanie „Wykonanie nasadzeń drzew
w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego” w związku z rezygnacją
wybranego wykonawcy,
c) o wykonaniu pielęgnacji i przycięciu drzew zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza 39 –
wniosek dzierżawcy terenu.,
d) o wyrażeniu zgody na rozszerzenia zakresu przychodni ambulatoryjnych w
pomieszczeniach wynajmowanych przez spółkę AHP w zakresie: kardiologii dziecięcej,
diabetologii, pulmonologii, chorób wewnętrznych, chorób naczyń, diagnostyki i badania
słuchu.
3. Zarząd przyjął:
a) informację z otwarcia ofert w ramach przetargu: „Wykonanie remontów cząstkowych
dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego”. Wybrano Ofertę
Przedsiębiorstwa Usług Miejskich „PUM” sp. z o.o. z Grudziądza,
b) informację z otwarcia ofert w ramach przetargu: „Wykonanie zimowego utrzymania dróg
powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2020” i podjął decyzję o ponownym
ogłoszeniu postepowania dla 21 zadań,
c) sprawozdanie z działalności Nadzorów Wodnych w Tczewie, Malborku i Kwidzynie z
działań podejmowanych w 2018 roku na terenie powiatu sztumskiego,
d) sprawozdanie z działalności Szpitala w Sztumie za I półrocze 2019 roku,
e) sprawozdanie z działalności i realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z
siedzibą w Dzierzgoniu w I półroczu 2019 roku.
4. Zarząd zapoznał się
z treścią uzgodnień pomiędzy 7 Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej, a Starostą
Powiatu Sztumskiego w sprawie współpracy w zakresie zarzadzania kryzysowego.
5. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego.

W zakresie poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego
wykonano następujące prace:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
L.P.
NAZWA ZADANIA
Wystąpienia do właściwych wójtów/burmistrzów z
1.
wnioskami o wydanie zezwoleń na wycinkę drzew,
które zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych
Prowadzenie postępowań związanych z wycinką
2.
drzew/krzewów
Wydawanie decyzje w zakresie usunięcia
3.
drzew/krzewów z działek gminnych
Wystąpienia z wnioskami do Regionalnego Dyrektora
4.
Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie
zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do

ILOŚĆ
14

UWAGI

31
23
3
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5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

gatunków dziko występujących porostów objętych
ochroną
Wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie projektów
decyzji na wycinkę drzew i krzewów z działek
gminnych wchodzących w skład drogi publicznej
Wydawanie zaświadczeń z uproszczonych planów
urządzania lasu
Wydawanie kart rejestrujących sprzęt pływający
służący do amatorskiego połowu ryb
Wydawanie kart wędkarskich
Wydawanie decyzji z zakresu wyłączenia gruntów z
produkcji rolnej
Wydawanie postanowień uzgadniających projekty
decyzji o warunkach zabudowy
Zarejestrowano zmian parametrów zgłoszonych
instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne
(stacje bazowe telefonii komórkowej)
Przyjmowanie zgłoszeń eksploatacji instalacji, których
użytkowanie (emisja) nie wymaga pozwolenia (2
zbiorniki do magazynowania oleju napędowego o poj.
5000m3 każdy)
Przyjmowanie projektów robót geologicznych
Rozpatrywanie spraw związanych z koncesjami na
wydobycie kopalin ze złóż

3

110
6
41
19
117
2

1

3
3

Ponad to Wydział zrealizował następujące zadania:
a) dokonano przeglądu drzewostanu przy drodze powiatowej nr 3113 G na odcinku
Michorowo – Polaszki,
b) dokonano 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,
c) wysłano wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przekazanie
środków finansowych na wypłaty należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłącznie
tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych na IV kwartał 2019 roku,
d) przyjęto informacje od przedsiębiorców o ilości wydobytych kopalin w pierwszym
półroczu 2019 roku,
e) przygotowano zapytanie ofertowe na nasadzenia kompensacyjne drzew na działkach
powiatowych.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
L.P.
NAZWA ZADANIA
1.
Wydawanie praw jazdy
2.
Wydawanie decyzje dot. cofnięcia uprawnień do
kierowaniem pojazdami mechanicznymi
3.
Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i
psychologiczne
4.
Zatrzymanie uprawnień do kierowaniem pojazdami
mechanicznymi (na podst. Wyroków sądów lub na wnioski

ILOŚĆ
211
22

UWAGI

9
8
8

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.

MOPS)
Zarejestrowanie i przerejestrowywanie pojazdów
Wydawanie decyzji dot. skasowania pojazdów
Udostępnianie danych właścicieli pojazdów na wnioski
uprawnionych podmiotów – pojazdów
Wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie
drogowym
Wydawanie uzgodnień projektów zagospodarowania
terenu
Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
Opiniowanie projektów czasowej organizacji ruchu
Zatwierdzanie projekty czasowej organizacji ruchu
Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy
Wydawanie wypisów do zezwolenia na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu
rzeczy
Wydawanie wypis do zezwolenia na wykonywanie
zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu
osób
Wydawanie
wypisy do licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego rzeczy
Wydawanie wypis do licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób
Wydawanie
zezwoleń na wykonywanie regularnego
przewozu osób
Wydanie
wypisy do zezwolenia na wykonywanie
regularnego przewozu osób

698
31
27
16
9
17
5
3
1
6

1

2
1
2
3

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ GRUPĘ INTERWENCYJNĄ WYDZIAŁU KT
L.P.
NR DROGI RODZAJ WYKONANYCH PRAC/ZADAŃ
UWAGI
miejscowość
1.
3125G w miejscowości na długości ok. 0,900 km
Bągart
okoszenie, usunięcie chwastów i zanieczyszczeń z
chodnika oraz oczyszczenie nawierzchni
2.
3183G ul.
Naprawa wyrwy w nawierzchni drogi, o
Nowowiejskiego w
powierzchni 140 cm x 120 cm gł. i 95 cm,
Sztumie
kruszywem betonowym i masą asfaltową na zimno
3.
2900G w miejscowości Naprawa zapadniętej nawierzchni w pasie drogi o
Gonajny
powierzchni 120 cm x 90 cm, gł. 50 cm,
kruszywem betonowym i masa asfaltową na zimno
4.
3180G ul. Lipowa, nr
Podcinka gałęzi i odrostów drzew zwisających nad
3169G ul. Reja
chodnikiem w pasie drogi
w Sztumie
5.
3105G
Naprawa znaków drogowych w pasie drogi
ul. Kochanowskiego
w Sztumie
3183G
Naprawa znaków drogowych w pasie drogi
ul. Nowowiejskiego
9

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

w Sztumie
3107G na odcinku
Gościszewo – Węgry
3142G na odcinku
Pierzchowice –
Mikołajki Pomorskie
3110G na odcinku
Stary Targ – kolonia
Stary Targ
2936G i 3123G
w miejscowości
Żuławka Sztumska
Skrzyżowanie dr. nr
2900G z drogą gminną
w miejscowości
Koniecwałd
Skrzyżowanie dr.
nr 3114G z drogami
gminnymi do
miejscowości
Stanówko oraz Minięta
Skrzyżowanie dr. nr
3105G z drogą gminną
w miejscowości
Koślinka,
3103G w miejscowości
Sztumska Wieś
3105G w miejscowości
Koślinka
2936G w miejscowości
Bruk
3122G ul.
Wojska Polskiego
w Dzierzgoniu
3183G
ul. Nowowiejskiego
w Sztumie
3169G ul. Reja
w Sztumie
3122G w miejscowości
Lubochowo
3100G w miejscowości
Waplewo Wielkie
3122G w miejscowości
Prakwice
3183G ul.
Nowowiejskiego w
Sztumie przy budynku
nr 20
3127G
na odcinku Bądze –
granica powiatu

Wycinka odrostów i krzaków ograniczających
widoczność w pasie drogi
Wycinka odrostów i krzaków ograniczających
widoczność w pasie drogi
Wycinka odrostów i krzaków ograniczających
widoczność w pasie drogi
Wycinka zakrzaczeń i okoszenie pasa zieleni na
skrzyżowaniu dróg
Wycinka zakrzaczeń ograniczających widoczność
na skrzyżowaniu
Wycinka zakrzaczeń ograniczających widoczność
na skrzyżowaniach

Montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu drogi
powiatowej
Ścięcie zwisającego konaru drzewa w pasie drogi
Okoszenie skarpy i rowów przydrożnych w pasie
drogi po obu stronach, na odcinku 0,400 km
Okoszenie rowu oraz pobocza w pasie drogi
Podcinka gałęzi i odrostów drzew, sprzątanie gałęzi
w pasie drogi
Malowanie przejścia dla pieszych
Malowanie przejścia dla pieszych
Malowanie przejścia dla pieszych
Malowanie dwóch przejść dla pieszych
Ścięcie obłamanych konarów drzew w pasie drogi
Usunięcie metalowych pozostałości z cokołu
ogrodzenia w pasie drogi
Wycinka krzaków w pasie drogi
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3115G w miejscowości
Postolin
3114G ul. Słoneczna w
Dzierzgoniu
3122G w miejscowości
Prakwice
3114G na odcinku
Mikołajki Pomorskie –
Balewo
w miejscowości
Koślinka
w miejscowości
Koślinka
3110G
3133G w miejscowości
Latkowo

3109G w miejscowości
Pietrzwałd
w miejscowości Stążki
3100G odcinek
Waplewo – Tulice
3110G Stary Targ –
Waplewo Osiedle
3100G w miejscowości
Morany
3104G w miejscowości
Nowy Targ
3142G ul. Partyzantów
3137G ul. Kościuszki
w Mikołajkach
Pomorskich
3146G w miejscowości
Dworek
3100G w miejscowości
Waplewo Wielkie
3100G w miejscowości
Tulice

w miejscowości Stare
Miasto

Naprawa wyrwy w nawierzchni chodnika z
polbruku o powierzchni ok. 4,5 m2 w pasie drogi
Naprawa zapadnięcia nawierzchni chodnika z
polbruku o powierzchni ok. 8,0 m2
Wymiana załamanych płytek betonoych 50 cm x 50
cm w chodniku o powierzchni 12 m2
Uzupełnienie masa asfaltową na zimno ubytków
nawierzchni jezdni
Montaż znaków B-33 ograniczenie prędkości 40
km/g– 2 szt
Wymiana znaków D-42, D-43 – 4 szt
Naprawa wyrwy w poboczu drogi o wymiarach 120
cm x 100 cm gł. 90 cm
Uzupełnienie kruszywem betonowym i frezem
asfaltowym podmytego pobocza o wymiarach 130
cm x 100 cm gł. 60 cm, na przepuście drogowym w
pasie drogi
Wymiana uszkodzonego znaku A-3 w pasie drogi
Okoszenie i zabezpieczenie uszkodzonego
przepustu
Usuwanie wiatrołomów i gałęzi złamanych podczas
burzy w pasie dróg
Usuwanie wiatrołomów i gałęzi złamanych podczas
burzy w pasie dróg
Uzupełnienie kruszywem betonowym koleiny w
poboczu drogi, na długości 25 m i szerokości 50 cm
Odtworzenie rowu przydrożnego w pasie drogi na
długości 20 m
Sprzątanie i rembakowanie gałęzi w pasie dróg
powiatowych
Sprzątanie i rembakowanie gałęzi w pasie dróg
powiatowych
Zabezpieczenie wyrwy po złamanym drzewie w
poboczu drogi
Wykonanie dwóch studzienek z kratką burzową i
przy kanalikami o długości ok 25 m w pasie drogi,
w celu likwidacji zastoisk wody na nawierzchni
Uporządkowanie terenu, ustawienie obrzeży,
wysypanie kamienia, transport i ustawienie rzeźb
przy pomniku upamiętniającym Żołnierzy 5
Brygady Wileńskiej AK mjr Zygmunta
Szendzielarza, ps. „Łupaszko” w pasie drogowym
Transport, rozstawienie i złożenie namiotów,
banerów promocyjnych, stolików, krzeseł
na dożynkach powiatowo-gminnych
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Ponad to Wydział informuje, że:
a) z terenu powiatu ubyło 26 kierowców (zmiana miejsca zamieszkania),
b) z terenu powiatu sztumskiego ubyło 191 pojazdów
c) odebrano prace związane z okoszeniem poboczy dróg powiatowych.
WYKAZ ZDAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH
REMONTÓW CZĄSTKOWYCH W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2019 R.
L.P. NAPRAWA MASĄ ASFALTOWĄ NA L.P. NAPRAWA EMULSJĄ ASFALTOWĄ
GORĄCO
GRYSAMI
NR DROGI I MIEJSCOWOŚĆ
NR DROGI I MIEJSCOWOŚĆ
1.
nr 3105G
1.
nr 3128G
Koślinka – Dąbrówka Malborska
Bukowo – Żuławka Sztumska
nr 2912G
2.
nr 3123G
2.
odcinek o nawierzchni asfaltowej
Żuławka Sztumska – (Stalewo)
nr 3130G
3.
nr 3124G
3.
Szropy – Jurkowice
Lisi Las – Jasna – (Złotnica)
4.
nr 3125G
Jasna – Bągart
5.
nr 3127G
Stary Dzierzgoń – Mortąg
6.
nr 3117G
Stary Dzierzgoń – Piaski – Matule
7.
nr 3133G
Latkowo – granica powiatu
8.
nr 3116G
Balewo – Cieszymowo – Matule
9.
nr 3114G
Mikołajki Pomorskie – Dworek

I

Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu
1. W ramach zadania - przebudowa bloku operacyjnego, przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz przedstawicieli szpitala w Sztumie, odbyto 12 narad roboczych
z wykonawcą przedmiotowej inwestycji firmą RODŁO z Kwidzyna.
2. Uczestniczono w przeglądzie prac gwarancyjnych realizowanych przy sali sportowej w
SOSW Kołozębiu przez firmę ROMBUD z Olsztyna – 02.07.2019.
3. W dniu 8 lipca miał miejsce przegląd gwarancyjny obiektów objętych termomodernizacją,
przy udziale inspektora nadzoru oraz firmy wykonawczej MSP SMOK.
4. Dnia 8 sierpnia ENERGA zakończyła prace związane z rozdziałem przyłącza
energetycznego pomiędzy ZS w Barlewiczkach, a Kuchnią ZAZ.
5. Pracownicy wydziału, w dniach 13-14.08.2019 r. i 27-28.08.2019 r., uczestniczyli w
szkoleniach z zakresu Procesu obsługi klienta z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań IT
w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz Wykorzystanie narzędzi i
technologii informatycznych w procesie świadczenia e usług oraz w dniach 17-18 VII w
siedzibie starostwa odbyło się szkolenie w zakresie znajomości przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego.
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6. Dnia 17.10.2019 r. Naczelnik Wydziału uczestniczył w naradzie roboczej zespołu ds. prawa
budowlanego z udziałem służb budowlanych powiatów z woj. Pomorskiego, które odbyło
się w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

L.P.
1.
2.

NAZWA ZADANIA
udzielanie pozwoleń na budowę
Wydawanie zaświadczeń o samodzielności
lokalu
3.
Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych
4.
rejestrowanie dzienników budowy
5.
udzielanie odpowiedzi w sprawach różnych
6.
udzielanie odpowiedzi w ramach udostepnienia
informacji publicznej
7.
przenoszenie decyzji na rzecz nowego
inwestora
8.
umarzanie postępowania administracyjnego
9.
wydawanie decyzji sprzeciwu na roboty
budowlane
]10. wygaszanie decyzji o pozwoleniu na budowę
11. wydawanie decyzji odmownych

ILOŚĆ
67
23

UWAGI

125
74
17
3
2
1
8
1
2

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia
1. Udział w posiedzeniach Kapituły Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Powiatu
Sztumskiego.
2. Podczas obchodów Święta Policji Zarząd Powiatu wyróżnił 9 policjantów wzorowo
pełniących służbę na rzecz bezpieczeństwa powiatu.
3. 30.07.2019 r. odbyło się posiedzenie walnego zgromadzenia wspólników spółki Karetki
Sztumskie w siedzibie Starostwa.
4. Wpłynęła informacja o pozytywnym rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa
Pomorskiego konkursu ofert na realizację w 2019 roku Programu Polityki Zdrowotnej pn.
„Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+
z grupy ryzyka”.
5. Podpisano umowę ze Szpitalami Pomorskimi w sprawie przekazania dotacji celowej na
dofinansowanie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny Program Polityki
Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka” w 2019 roku
na terenie Powiatu Sztumskiego.
6. Podjęto współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Studenckie Koło Naukowe
Onkoma, mającej na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie czerniaka poprzez
popularyzację metod skutecznej profilaktyki.
7. Dnia 22 lipca 2019 r. odbył się konkursu na stanowisko dyrektora SOSW w Kołozębiu.
8. Przeprowadzono egzamin nauczyciela kontraktowego dot. awansu zawodowego na stopień
nauczyciela mianowanego (01.08.2019 r.).
9. Dnia 30 lipca br. na wniosek Zarządu Powiatu Sztumskiego Naczelnik Wydziału Edukacji
zwróciła się do Radcy Prawnego z zapytaniem: Czy oferta złożona w postępowaniu
konkursowym na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w
Kołozębiu, która nie zawiera wszystkich zapisów określonych w ogłoszeniu, podlega
13

odrzuceniu. W odpowiedzi na powyższe zapytanie Radca wydał opinię, w której stwierdził, iż
konkurs nie został przeprowadzony prawidłowo, bowiem do konkursu została dopuszczona
oferta, która nie spełniała wymogów formalnych. – (opinie w załączeniu).
10. Powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Kołozębiu Panu Zbigniewowi Góralskiemu na okres od 1 września
2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
11. We wrześniu ogłoszono konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej, dla której
organem prowadzącym jest Powiat Sztumski. Termin składania ofert został wyznaczony na
14 października 2019 r. (na stanowisko dyrektora SOSW w Kołozębiu).
12. Zarząd Powiatu Sztumskiego podpisał porozumienie w sprawie współpracy w dziedzinie
oświaty i wychowania przygotowanego przez Komisję Międzyzakładową NSZZ
„Solidarność”.
13. Do 14 sierpnia br. trwała rekrutacja do szkół ponadpodstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Sztumski. Dokonano naboru 566 uczniów klas pierwszych (276
po gimnazjum, 290 po szkole podstawowej) do 25 oddziałów (12 po gimnazjum, 13 po
szkole podstawowej).
14. W dniach 7-8 sierpnia odbyły się spotkania roboczo – organizacyjne z dyrektorami szkół
i placówek oświatowych celem omówienia przygotowań jednostek do nowego roku
szkolnego oraz omówienia propozycji zmian do aneksów arkuszy organizacyjnych szkół
i placówek.
15. Aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół oraz placówek zostały przeanalizowane
i przekazane do zaopiniowania Kuratorium Oświaty.

L.P.
WYKAZ IMPREZ KULTURALNO – PROMOCYJNYCH
Ogólnopolski Plener Malarski zorganizowany
1.
we współpracy z Stowarzyszeniem Nadbałtyckich Plastyków
2.
Turniej Rycerski im. Albrechta III von Habsburga w fosie Zamku Sztumskiego.
Starostwo Powiatowe było współorganizatorem wydarzenia
3.
Staropolski
Przegląd
Piosenki
Biesiadnej
„Śpiewaj
razem
nami” w Starym Polu
4.
Dożynki Powiatowe – Gminne w Starym Mieście, zorganizowane we współpracy z
Gminą Stary Dzierzgoń i Gminnym Centrum Kulturalno Bibliotecznym w Starym
Dzierzgoniu
5.
Spotkanie dla mieszkańców organizowane przez Akumulator Społeczny w Sali
Starostwa Powiatowego

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

L.P.
NAZWA ZADANIA
1.
Zarejestrowane pisma/wnioski kierowane do Wydziału
2.
Wydawanie zezwoleń na wykreślenie obciążeń z ksiąg
wieczystych
3.
Wydawanie zaświadczeń o występujących
roszczeniach
4.
Wydawanie decyzji dotyczące czasowego zajęcia
nieruchomości stanowiących własność osób
fizycznych pod inwestycję celu publicznego

ILOŚĆ
2513
1

UWAGI

65
6
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Wydawanie kompletów dokumentów dotyczących
własności nieruchomości do spraw emerytalnych
Zakończenie postępowania administracyjne wydając
decyzje zatwierdzające klasyfikację gruntów.
Wszczęte postępowanie w sprawie klasyfikacji
gruntów
Przyjmowanie zgłoszeń prac geodezyjnych oraz

5
4
1
229

Wydawanie kompletów materiałów z archiwum
PODGiK w Sztumie do zgłoszonych prac wraz z
licencjami
Skontrolowano operaty techniczne z robót geodezyjnokartograficznych łącznie z przygotowaniem
protokołów weryfikacji
Przyjmowanie operatów do powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
Wprowadzanie zmian do części opisowej operatu
ewidencji gruntów i budynków
Sporządzanie zawiadomień o zmianach w ewidencji
gruntów i budynków
Wprowadzanie do bazy wartości nieruchomości
danych na podstawie aktów notarialnych

231

Zmodyfikowano i wprowadzono zmiany na mapie
numerycznej ewidencji gruntów i budynków oraz na
mapie zasadniczej

9103

Wydawanie kopii map zasadniczych i ewidencyjnych
do celów informacyjnych łącznie z wystawieniem
opłat za w/w czynności
Wystawianie opłat administracyjnych za czynności
geodezyjne i kartograficzne, za udzielanie informacji,
oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu
ewidencyjnego
Przygotowywanie wypisy i wyrysy z części opisowej i
kartograficznej operatu ewidencji gruntów dla
wniosków o wydanie w/w dokumentów łącznie z
wystawieniem opłat za w/w czynności

295

285

187
714
451
109

925

514

1. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej zorganizował 5 narad koordynacyjnych
oraz wydał 36 odpisów protokołów z narad koordynacyjnych terenu z terenu Powiatu
Sztumskiego.
2. Wydział sporządził następujące sprawozdania:
a) do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwrotu nieruchomości byłym
właścicielom , przejętych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie dekretów,
b) do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zapotrzebowania na środki w
związku z wypłatą odszkodowań za przejęte drogi od osób fizycznych na Skarb
Państwa,
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c) do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zadań zleconych w zakresie
administracji rządowej realizowanych przez powiaty w obszarze gospodarki
nieruchomościami,
d) do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wykonania planowanego dochodu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
e) do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z zakresu gospodarowania nieruchomościami
w układzie zadaniowym,
f) do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z podjętych i koniecznych do wykonania
czynności w związku z zabezpieczeniem nieruchomości Skarbu Państwa,
g) do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wykazania nieruchomości o
nieuregulowanym stanie prawnym, stanowiącym własność Skarbu Państwa,
h) do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wykonania planu wydatków i
dochodu za I półrocze 2019 r. zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomości
Skarbu Państwa,
i) do Głównego Urzędu Geodezji w sprawie narad koordynacyjnych organizowanych
przez Starostę Sztumskiego,
j) do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
dotyczące ilości zmian zgłoszonych i zrealizowanych w Ewidencji gruntów i
budynków za I półrocze 2019 r.
3. Sporządzono akt notarialny sprzedaży działek nr 90/90, 90/91, 90/96, 90/97, położonych w
obrębie Barlewice gmina Sztum, stanowiących własność Powiatu Sztumskiego na rzecz
osoby fizycznej.
4. Dokonano darowizny działki nr 407/4, położonej w obrębie Mikołajki Pomorskie gmina
Mikołajki Pomorskie, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Mikołajki
Pomorskie.
5. Sporządzono umowę najmu garażu, położonego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39A na
rzecz osoby fizycznej
6. Przygotowano i przesłano do Głównego Urzędu Statystycznego Rejestr Cen i Wartości
Nieruchomości za 2 kwartał 2019 r.
7. W ramach projektu Pomorscy Partnerzy w e-Rozwoju w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Sztumie zostało zorganizowane cykl szkoleń z orzecznictwa w procesie świadczenia
usług elektronicznych oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, RODO,
informacja publiczna. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Starostwa Powiatowego w
Sztumie
8. Przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego, którego wartość nie przekroczyła
wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro na zadania:
 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 dniu 25 lipca 2019 r. została podpisana z Wykonawcą umowa na ww. zadania
9. Przygotowano dokumentację dla Rzeczoznawcy Majątkowego dla 177 działek będących w
użytkowaniu wieczystym oraz 11 działek, będących w trwałym zarządzie w celu
wykonania wyceny do aktualizacji opłaty rocznej.
10. Podpisano umowę o dzieło polegającej na opracowaniu Programu FunkcjonalnoUżytkowego dla inwestycji p.n. „Budowa rurociągu kablowego i linii
optotelekomunikacyjnej
łączących
budynek
Starostwa
Powiatowego
przy
ul. Mickiewicza 31 w Sztumie z budynkiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Mickiewicza 39B w Sztumie”.
11. Podpisano umowę na wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego podziału
działki nr 177/8, położonej w obrębie Żuławka Sztumska gmina Dzierzgoń, stanowiącej
własność osób fizycznych pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 2936G,
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12. Podpisano umowę na wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wznowienia 4
pkt granicznych działki nr 269/4 o pow. 0,50 ha położonej w obrębie Myślice gmina Stary
Dzierzgoń, stanowiącej własność Skarbu Państwa
13. Założono dwie księgi wieczyste dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
14. Uregulowano stan prawny 2 działek stanowiących własność Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa
15. Udzielono 3 zgody na dysponowanie nieruchomościami stanowiących własność Skarbu
Państwa w celu przeprowadzenia urządzeń technicznych
16. W dniu 19.08.2019 r. podpisano dwa porozumienia nr WMS/93/2019 i
WMS/GESUT/58/2019 z Głównym Urzędem Geodezji w sprawie:
a) współpracy w tworzeniu i utrzymywaniu wspólnych elementów infrastruktury
technicznej przeznaczonej do publikacji danych PZGiK dotyczących ewidencji gruntów i
budynków,
b) współpracy w tworzeniu i utrzymywaniu wspólnych elementów infrastruktury
technicznej przeznaczonej do publikacji danych PZGiK dotyczących sieci uzbrojenia
terenu
Celem współpracy jest uzupełnienie i usprawnienie funkcjonowania elementów krajowego
systemu informacji o terenie, stanowiącego część składową infrastruktury informacji
przestrzennej,

Stanowisko ds. promocji powiatu i pozyskiwania środków pozabudżetowych
1. Został złożony wniosek o płatność za okres czerwiec – sierpień 2019r. - 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,
2. Przeprowadzono cykl ponadprogramowych staży/praktyk zawodowych w branżach
Transport, logistyka i motoryzacja oraz ITC, zaplanowany w projekcie na bieżący rok
szkolny, 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 w okresie czerwiec – lipiec 2019r.
Przygotowywany jest także wniosek o płatność w związku z wydatkami poniesionymi w
ramach projektu w okresie lipiec – wrzesień 2019 r.
3. W trakcie przygotowania jest wniosek o płatność końcową w wymiarze 40% wartości
inwestycji, 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,
4. Planowane jest uruchomienie następujących linii komunikacyjnych, których organizatorem
będzie powiat sztumski:
a) Myślice – Pronie – Milikowo – Lubochowo – Prakwice – Dzierzgoń
b) Myślice - Gisiel – Pudłowiec – Lipiec – Dzierzgoń
c) Przezmark – Folwark – Stary Dzierzgoń – Zakręty – Stare Miasto – Kielmy - Stare
Miasto – Dzierzgoń
d) Sztum (7 przystanków) – Stary Targ (6 przystanków) – Dzierzgoń (17 przystanków) –
Żuławka Sztumska (1 przystanek).
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Zadanie to realizowane będzie dzięki pozyskanemu, przez samorząd Powiatu,
dofinansowaniu w kwocie 85 056,00 zł, w ramach naboru, ze środków Funduszu
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2019
rok.
5. Zarząd Powiatu złożył wniosek, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór kwiecień
2019r.), w ramach którego zostały zatwierdzone następujące projekty inwestycyjne:
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.
6. Na początku września w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, odbyło się
posiedzenie podsumowujące prace studialne Nadwiślańskiego Subregionalnego Zespołu
Roboczego w ramach prac nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Efekt
końcowy został osiągnięty poprze odbycie wielu spotkań, dyskusji, w ramach których
przedstawiciele Subregionu wypracowywali wspólne stanowisko zawarte w Raporcie
końcowym Strategii.
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