Informacja z działalności Zarządu
w okresie międzysesyjnym
W okresie międzysesyjnym tj; od 26.09.2019 do 30.10.2019 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 przyjął protokół:
a) z kontroli problemowej
Wychowawczym w Uścicach.

przeprowadzonej

w

Specjalnym

Ośrodku

Szkolno-

3. Zarząd nie wyraził zgody
a) Szpitalom Polskim na sfinansowanie wymiany drzwi przystankowych dźwigu
osobowego, zainstalowanego w budynku głównym w Szpitalu przy ul. Reja 12.
4. 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 uchwałę:
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.
2. Zarząd zapoznał się:
a) z wynikami maturalnymi wraz z poprawkami w szkołach prowadzonych przez powiat
sztumski w roku szkolnym 2018/2019,
b) z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Sztumskiego w roku
szkolnym 2018/2019 wraz z informacją z realizacji Polityki Oświatowej Powiatu
Sztumskiego uwzględniającą reformę systemu oświaty,
c) z treścią projektu uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie uchwalenia
„Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Sztumskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu
przeprowadzenia konsultacji społecznych,
d) zaakceptował aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Sztumskim, po wcześniejszej
zaopiniowaniu przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
3. Zarząd wyraził zgodę:
a) na obniżkę przydziału godzin religii po uwzględnieniu zmian w liczebności grup w
związku z informacją Dyrektora ZSZ w Barlewiczkach dotyczącą wprowadzonych zmian
do aneksu arkusza organizacji,
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b) na organizację zajęć nauczania indywidualnego dla dwóch uczniów z Zespołu Szkół im.
Jana Kasprowicza w Sztumie,
c) na przydzielenie godzin nadliczbowych dla wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno
– Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach,
d) na zatrudnienie pracownika służby więziennej w Zespole Szkół Zawodowych im.
Stanisława Staszica w Barlewiczkach.
4. Zarząd nie wyraził zgody
a) na dofinansowanie wydania płyty CD X-Projekt Flamenco Industrial, na wniosek Pana
Piotra Podlewskiego
5. Zarząd podjął niżej wyszczególnione decyzję o udzieleniu dofinansowania, wsparcia,
pomocy itp.:
L.P

1.

WSPIERANA INSTYTUCJA

Stowarzyszenie
„Baśka” w
Mikołajkach
Pomorskich

CEL WSPARCIA

dofinansowanie IV
Turnieju
Mikołajkowego gry
w Baśkę sportową w
dniu 8 grudnia 2019 r.

FORMA UDZIELONEGO
WSPARCIA

UWAGI

Dofinansowanie w
kwocie 500 zł na
zakup nagród +
materiały
promocyjne

-

W zakresie komunikacji, transportu i dróg
1. Zarząd pozytywnie zaopiniował:
a) kwestię zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, dotyczy dróg na terenie działek nr:
4/2, 4/22, 4/33 obręb I miasto Dzierzgoń - ul. Westerplatte.
2. Zarząd wyraził zgodę:
a) na kasację poprzez złomowanie, samochodu Mercedes-Benz Sprinter CDI nr
rejestracyjny GSZ 46CM, wykorzystywanego przez pracowników wykonujących prace
związane
z utrzymaniem dróg powiatowych z uwagi na zły stan techniczny
pojazdu.

W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami
1. Zarząd wyraził zgodę:
a) na przesunięcie terminu wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul.
Mickiewicza 39A, z dnia 31.12.2019 r. do dnia 30.09.2020 r.
2. Zarząd zajął stanowisko:
a) w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do przygotowania niezbędnych
dokumentów celem oddania w wieloletnią dzierżawę Przystani Żeglarskiej w Białej
Górze, po zakończeniu okresu trwałości projektu tj.: po 31 grudnia 2019 r.
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W zakresie innych spraw
1. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w
Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu,
b) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Partnera Wiodącego – Powiatu Malborskiego
do reprezentowania Powiatu Sztumskiego w sprawach związanych z realizacją projektu
pn.: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim –
aktywizacja zawodowa (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)”, w ramach Działania 5.2.
„Aktywizacja zawodowa”, konkurs nr RPPM.05.02.02-IZ-00-22-001/1,
c) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowej reprezentacji oraz składania w
imieniu Powiatu Sztumskiego oświadczeń woli w sprawie realizacji i rozliczenia
projektu pn.: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim
– aktywizacja zawodowa (II)”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.2.
„Aktywizacja zawodowa” Podziałanie 5.2.2 „Aktywizacja zawodowa” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Pani
Agnieszce Mackiewicz – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w
Dzierzgoniu,
d) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowej reprezentacji oraz składania w
imieniu Powiatu Sztumskiego oświadczeń woli w sprawie realizacji i rozliczenia
projektu pn.: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim
– aktywizacja zawodowa (II)”, Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie”, Działanie 5.2.
„Aktywizacja zawodowa” Podziałanie 5.2.2 „Aktywizacja zawodowa” Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Pani Justynie
Ruczkowskiej – Kierownikowi Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu
Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu,
2. Zarząd przyjął:
a) Informację z otwarcia ofert w ramach II postepowania przetargowego na zadanie
pn.: „Wykonanie nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu
sztumskiego”. Wybrano ofertę firmy Argus Pawlaczyk Aniela z Łudzi.
b) informację z otwarcia ofert w ramach II przetargu: „Wykonanie remontów cząstkowych
dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu Sztumskiego” zadanie 3, 4 i 5.
Wybrano Ofertę: TRANS-WOD-KAN z Ryjewa. W odniesieniu do zadania 17 (drogi na
terenie miasta Sztum) Zarząd podjął decyzje o ponownym ogłoszeniu przetargu.
3. Zarząd zapoznał się:
ze sprawą dotyczącą podpisania z Gminą Miasto Elbląg kolejnego porozumienia w zakresie
możliwości doprowadzenia osób z naszego Powiatu znajdujących się w stanie
nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód do zagrożenia w miejscach
publicznych lub w zakładzie pracy, do Pogotowia Socjalnego w Elblągu. Ponieważ
porozumienie to podpisywane jest na podstawie partycypacji w kosztach zadania przez
Gminy Powiatu Sztumskiego (w roku 2019 tylko Gmina Sztum nie podpisała umowy z
Powiatem) – Zarząd podjął decyzję o wystąpieniu do wszystkich Gmin i na podstawie
informacji zwrotnej zajmie swoje stanowisko.

W zakresie poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego
wykonano następujące prace:
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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
gatunków dziko występujących porostów objętych
ochroną
Wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony
5.
Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie projektów
decyzji na wycinkę drzew i krzewów z działek
gminnych wchodzących w skład drogi publicznej
Wydawanie decyzji w zakresie umorzenia opłaty
6.
naliczonej za usunięcie drzew
Prowadzenie postepowań w zakresie gospodarki
7.
odpadami
Wydawanie zaświadczeń z uproszczonych planów
8.
urządzania lasu
Wydawanie kart rejestrujących sprzęt pływający
9.
służący do amatorskiego połowu ryb
10. Wydawanie kart wędkarskich
11. Wydawanie decyzji z zakresu wyłączenia gruntów z
produkcji rolnej
12. Wydawanie postanowień uzgadniających projekty
decyzji o warunkach zabudowy
13. Rejestracja zmian parametrów zgłoszonych instalacji
wytwarzających pole elektromagnetyczne (stacje
bazowe telefonii komórkowej)
14. Udzielenie informacji na temat posiadanych
dokumentacji geologicznych
15. Przyjmowanie projektów robót geologicznych
16. Rozpatrywanie spraw związanych z koncesjami na
wydobycie kopalin ze złóż

ILOŚĆ
3

UWAGI

12
9
2

3

1
3
50
3
6
11
24
3

7
1
2

Ponad to Wydział zrealizował następujące zadania:
a) dokonano oględzin udatności leśnej określającą ocenę udatności leśnej na działce
stanowiącej własność prywatną (pow. 2,68 ha)
b) przeprowadzono kontrole postępów rekultywacji u Przedsiębiorców.
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Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
L.P.
NAZWA ZADANIA
1.
Wydawanie praw jazdy
2.
Wydanie międzynarodowych praw jazdy
3.
Wydawanie decyzje dot. cofnięcia uprawnień do
kierowaniem pojazdami mechanicznymi
4.
Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i
psychologiczne
5.
Zatrzymanie uprawnień do kierowaniem pojazdami
mechanicznymi (na podst. Wyroków sądów lub na wnioski
MOPS)
6.
Przywrócenie po cofnięciu uprawnień do kierowania
pojazdami
7.
Ilość wysłanych zapotrzebowań na aka, otrzymanych i
przekazanych akt kierowcy
8.
Ilość utworzonych profili kandydatów na kierowców
9.
Zarejestrowanie i przerejestrowywanie pojazdów
10. Wydawanie decyzji dot. skasowania pojazdów
11. Udostępnianie danych właścicieli pojazdów na wnioski
uprawnionych podmiotów – pojazdów
12. Zgłoszenie sprzedaży pojazdów
13. Wydanie dowodów rejestracyjnych
14. Zmiana danych w dowodach rejestracyjnych
15. Wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie
drogowym
16. Wydawanie uzgodnień projektów zagospodarowania
terenu
17. Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
18. Opiniowanie projektów czasowej organizacji ruchu
19. Zatwierdzanie projekty czasowej organizacji ruchu
20. Wydane wypisy do zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy
21. Wydane wypisy do licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego rzeczy

ILOŚĆ
97
1
22

UWAGI

7
9

8
31
71
381
21
10
148
528
197
5
3
6
2
1
3
1

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ GRUPĘ INTERWENCYJNĄ WYDZIAŁU KT
L.P. NR DROGI - miejscowość
RODZAJ WYKONANYCH PRAC/ZADAŃ
UWAGI

2.

3133G w miejscowości
Myślice
3183G ul. Reja, nr
3165G ul. Kościuszki w
Sztumie w obrębie
skrzyżowania dróg

3.

3183G ul. Reja

4.

3141G Sztum - Postolin

1.

zasypanie wyrwy w poboczu drogi kruszywem
betonowym i wycinka krzaków ok. 100 m
Wykonanie oznakowania poziomego:
- P-13 linia warunkowego zatrzymania z
trójkątów,
- P-4 linia podwójna ciągła,
Montaż znaku A-7 – ustąp pierwszeństwa 2 szt.
Naprawa zapadnięcia w chodniku – przełożenie
płyt na powierzchni 6 m2
Wycinka zakrzaczeń w miejscach ograniczających
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5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

3105G ul.
Kochanowskiego Sztum
3105G miejscowość
Kępina
3146G miejscowość
Perklice
3116G miejscowość
Cieszymowo
3109G Barlewice

3104G na odcinku Nowy
Targ – Krasna Łąka
3125G Nowiny - Bągart

3126G miejscowość
Bągart
2936G miejscowość
Żuławka Sztumska
3129G, 2912G
miejscowość Szropy
3100G w miejscowości
Waplewo Wielkie

widoczność
Montaż znaków C-13 – droga dla rowerów, D-6 –
przejście dla pieszych,
Montaż znaków D-42 teren zabudowany i D-43
koniec terenu zabudowanego
Montaż znaków B-33 ograniczenie prędkości do
40 km i usunięcie zakrzaczeń przysłaniających
oznakowanie
Montaż barier U-12a na przepuście – 4 szt.
Wykonanie oznakowania poziomego:
- P-4 linia podwójna ciągła,
Montaż znaku A-17 – uwaga dzieci 2 szt.
B-25 – zakaz wyprzedzania
B-33 ograniczenie do 40km/h
Wykonanie rowków w poboczach drogi
odprowadzających wodę z nawierzchni drogi
Montaż oznakowania B-18 – zakaz wjazdu
pojazdów o całkowitej masie do 20 t
Poprawa istniejącego oznakowania na całym
odcinku drogi
Zasypanie wyrwy w poboczu drogi kruszywem
betonowym
Wykonano dojście do chodnika z kostki Pol-bruk
o powierzchni 11 m2
Montaż tablicy kierunkowej do miejscowości
Szropy Niziny
Mycie oznakowania pionowego Tablica
miejscowości Waplewo Wielkie i ograniczenie
prędkości

Ponad to Wydział informuje, że:
a) z terenu powiatu ubyło 12 kierowców (zmiana miejsca zamieszkania),
b) z terenu powiatu sztumskiego ubyło 157 pojazdów,
c) odebrano prace związane z wykonaniem remontów cząstkowych dróg powiatowych w
miesiącu wrześniu.
WYKAZ ZDAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH
REMONTÓW CZĄSTKOWYCH
L.P. NAPRAWA MASĄ ASFALTOWĄ NA L.P. NAPRAWA EMULSJĄ ASFALTOWĄ
GORĄCO
GRYSAMI
NR DROGI I MIEJSCOWOŚĆ
NR DROGI I MIEJSCOWOŚĆ
1.
nr 3170G ul. Żeromskiego, 3183G ul. 1.
nr 3122G Pronie – Lubochowo Nowowiejskiego, 3166G Chopina w
Dzierzgoń
Sztumie
2.
nr 3100G Ramoty – Waplewo Wielkie 2.
nr 2936G Nowiny - Dzierzgoń
3.
nr 3110G Waplewo Wielkie – Stary 3.
nr 3108G Sztumskie Pole - Uśnice
Targ
4.
nr 2936G Bruk – Nowiny
5.
nr 3114G Balewo – Tywęzy

I
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6.
7.
8.
9.

nr 3108G Sztumskie Pole - Uśnice
nr 2901G gr. powiatu - Piekło, nr 3144G
Postolin – Klecewko (gr. powiatu)
nr 3114G Tywęzy – Dzierzgoń
nr 3100G Waplewo - Tulice

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. W dniu 5 października w Urzędzie Żeglugi w Gdańsku zostały złożone wnioski o wydanie
uproszczonych świadectw zdolności żeglugowej dla pomostów przystani w Białej Górze na
rzece Nogat na kolejny rok.
3. Uczestniczono w naradzie szkoleniowej z przedstawicielami Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, która odbyła się w Kościerzynie w dniach 17-18 X 2019 r.
4. Na prośbę Referatu Inwestycji i Rozwoju UMiG Sztum, w dniu 22 X, odbyto konsultacje
w/s możliwości urbanistycznych budowy dźwigu do pionowego transportu osób od strony
szczytowej budynku, w związku z ustawą „Dostępność Plus”
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

NAZWA ZADANIA
udzielanie pozwoleń na budowę
wydawanie zaświadczeń o samodzielności
lokalu
przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych
rejestrowanie dzienników budowy
uzgadnianie inwestycji na terenach kolejowych
udzielanie odpowiedzi w ramach udostepnienia
informacji publicznej
przenoszenie
decyzji na rzecz nowego
inwestora
wydawanie
decyzji sprzeciwu na roboty
budowlane
sprostowanie decyzji o pozwoleniu na budowę
wydawanie decyzji odmownych
zawieszenie postępowania o pozwoleniu na
budowę
uchylenie pozwolenia na budowę
przekazanie sprawy wg kompetencji do PINB
wezwanie o uzupełnienie w sprawach o
pozwolenie na budowę

ILOŚĆ
28
9

UWAGI

25
29
1
2
1
1
2
3
2
1
1
6

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia
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1. Podpisanie porozumienia w sprawie teoretycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia
Zawodowego w Tczewie.
2. Podpisanie aneksu do umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w
ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na
doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole
Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Krystyny
Jankowskiej w Uśnicach na łączną kwotę 54 671 zł.
3. Udział w szkoleniu z zakresu udzielania I pomocy.
4. Udział w Inauguracji Projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Sztumski”.
5. Przyznano i wręczono Stypendia Starosty Sztumskiego za najlepsze wyniki w nauce w II
semestrze roku szkolnego 2018/2019 dla 84 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Sztumski oraz nagrody Starosty
Sztumskiego z okazji Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej .

L.P.
WYKAZ IMPREZ KULTURALNO – PROMOCYJNYCH
Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej przy współpracy jednostek oświatowych powiatu
1.
VI Festiwal twórczości „Triathlon, jakiego jeszcze nie było”
2.
I Powiatowy Zlot Seniorów w Przezmarku
3.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
L.P.
1.
2.
3.
4.

5

6

7

8

NAZWA ZADANIA
Zarejestrowane pisma/wnioski kierowane do
Wydziału
Wydawanie zezwoleń na wykreślenie obciążeń z
ksiąg wieczystych
Wydawanie zaświadczeń o występujących
roszczeniach
Wydawanie decyzji dotyczące czasowego zajęcia
nieruchomości stanowiących własność osób
fizycznych pod inwestycję celu publicznego
Wydawanie kompletów dokumentów
dotyczących własności nieruchomości do spraw
emerytalnych
Wydawanie zaświadczeń o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi
Wydawanie naliczeń opłaty jednorazowej z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności
Wydawanie zaświadczeń dotyczących
wykreślenia roszczenia o opłatę z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności

ILOŚĆ
spraw/wniosków

UWAGI

696
0
20
0

7

1

1

1

8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20

21

22
23

Zakończenie postępowania administracyjnego na
podstawie decyzji zatwierdzającej klasyfikację
gruntów.
Wszczęcie postępowań w sprawie klasyfikacji
gruntów
Przyjęcie zgłoszeń prac geodezyjnych
Wydawanie kompletów materiałów z archiwum
PODGiK w Sztumie do zgłoszonych prac wraz z
licencjami
Weryfikacja operatów technicznych z prac
geodezyjno-kartograficznych łącznie z
przygotowaniem protokołów
Przyjęcie 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
Modyfikacja treści mapy numerycznej ewidencji
gruntów i budynków oraz na mapy zasadniczej
Wydanie
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 i wydanie wypisów i wyrysów
z części opisowej i kartograficznej operatu
ewidencji gruntów łącznie z wystawieniem opłat
za w/w czynności
Organizacja Narad Koordynacyjnych Zespołu
Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
Przygotowanie odpisów protokołów z narad
koordynacyjnych

1
2
53
75

85
135
158
107
19
2534
69

293

167

1
7

1. Wydział sporządził następujące sprawozdania:
a) do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie bonifikat opłat z tytułu trwałego
zarządu za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa
b) do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zagospodarowania nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa
c) Do Najwyższej Izby Kontroli sporządzono Kartę informacyjną dotyczącą prowadzenia
ewidencji gruntów i budynków w świetle realizowanego projektu „Budowa
Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach”
2. Sporządzono umowę najmu – garażu, położonego w Sztumie przy ul. Reja 12 (teren
szpitala) z osobą fizyczną
3. Sporządzono umowę najmu lokalu użytkowego położonego w Sztumie przy ul. Reja 12
z American Heart of Poland z siedzibą w Ustroniu
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4. Przygotowano i opublikowano zapytanie ofertowe dotyczące „Konwersji mapy zasadniczej
do wymogów „Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada
2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej” oraz
„Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w
sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” dla wybranych jednostek
ewidencyjnych powiatu wraz z harmonizacją wyniku pracy z pozostałymi danymi
zawartymi w powiatowej geodezyjnej bazie danych.”
5. Podpisano umowę na 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.

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 wrzesień – październik 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, został złożony wniosek o płatność na kwotę 58 961,69 złotych
rozliczający wydatki poniesione w ramach projektu w okresie lipiec – wrzesień 2019r.
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 Funduszu Dróg Samorządowych, przygotowywany jest
wniosek o płatność końcową w wymiarze 40% wartości inwestycji.
4. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór kwiecień 2019r.) w dniu 18.09.2019r.,
została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „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). Planowany harmonogram realizacji
inwestycji II – VII 2020r.
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