Informacja z działalności Zarządu
w okresie międzysesyjnym
W okresie międzysesyjnym tj; od 31.10.2019 do 27.11.2019 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 przeprowadzonej
Wychowawczym w Uśnicach,

w

Specjalnym

Ośrodku

Szkolno-

3. Zarząd przyjął:
b) Informację o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał 2019 r.
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 zapoznał się:
a) z Protokołem z posiedzenia Komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia

postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Kołozębiu z dn. 30 października 2019 r.
2. Zarząd pozytywnie zaopiniował:
a) Projekt Uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie ustanowienia roku 2020
„Rokiem setnej rocznicy Plebiscytu na Powiślu” na terenie Powiatu Sztumskiego
b) Projekt 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 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”
3. Zarząd wyraził zgodę:
a) na wprowadzenie zmian do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno–
Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach
b) na wprowadzenie zmian do arkusza organizacyjnego ZS w Sztumie
c) na wprowadzenie zmian do arkusza organizacyjnego ZS w Dzierzgoniu
d) na realizację przez wicedyrektora ZS w Sztumie dodatkowych 0,62 nadgodzin w
stosunku rocznym
e) na realizację przez dyrektora ZS w Sztumie dodatkowych 0,42 nadgodzin w stosunku
rocznym
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4. Zarząd podjął niżej wyszczególnione decyzję o udzieleniu dofinansowania, wsparcia,
pomocy itp.:
L.P

1.

WSPIERANA
INSTYTUCJA

CEL WSPARCIA

Zespół Szkół im. Jana
Kasprowicza w
Sztumie

Sfinansowanie nagród
dla laureatów V
Powiślańskiego
Konkursu
Historycznego

FORMA
UDZIELONEGO
WSPARCIA
Dofinansowanie w
kwocie 1500 zł na
zakup nagród

UWAGI

-

W zakresie komunikacji, transportu i dróg
1. Zarząd zapoznał się:
a) z protokołem z zamówienia publicznego na zadanie: wykonanie wykonania utwardzenia
poboczy na drogach powiatowych (na odcinkach Myślice-Gisiel oraz GrzymałySzropy).
2. Zarząd wyraził zgodę:
a) na ograniczenie tonażowe do 12 t masy całkowitej z wyłączeniem podmiotów rolniczych,
komunikacji publicznej oraz służb komunalnych, na drodze powiatowej: nr 3100G
Ramoty-Waplewo Wielkie – Dzierzgoń, 3128G Tropy Sztumskie – Żuławka Sztumska,
3125G Nowiec – Bągart – Jasna, 3145G Monasterzysko – Matule – Górki, 2936G
Dzierzgoń Żuławka Sztumska,

W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami
1. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie:
a) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zajętych pod przystań żeglarską „Biała
Góra” w drodze przetargu nieograniczonego na okres 15 lat,
b) zrzeczenia się wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji pn.”
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m. Malborka do granicy
Województwa. Odcinek 1 od granicy m. Malborka do miejscowości Grzymała.

W zakresie ochrony środowiska i rolnictwa
1. Zarząd przyjął informację w sprawie:
a) z realizacji zadań powiatowych z zakresu gospodarki wodnej, ochrony środowiska,
ochrony przyrody, leśnictwa, rybactwa śródlądowego, ochrony gruntów rolnych i
leśnych oraz geologii za IV kwartał 2018 r. oraz I, II i III kwartał 2019 r.,
b) z realizacji zadania pn.: „Wykonanie nasadzeń drzew w pasie drogowym dróg
powiatowych na terenie powiatu sztumskiego”.
2. Zarząd pozytywnie zaopiniował:
a) „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2019-2022 z
perspektywą do roku 2026”
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W zakresie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
1. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie:
a) w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu Powiatu
Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzeń orzekających
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku.
2.

Zarząd przyjął:
a) informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w PCPR w Sztumie przez Najwyższą
Izbę Kontroli w zakresie wsparcia dla potrzebujących schronienia matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży,
b) informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w PCPR w Sztumie przez Pomorski
Urząd Wojewódzki w zakresie oceny realizacji, skuteczności pracy i poprawności
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych powiatowi przez administrację
rządową oraz zadań własnych powiatu w 2018r.

W zakresie poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego
wykonano następujące prace:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
L.P.
NAZWA ZADANIA
1.
Wystąpienia do właściwych wójtów/burmistrzów z
wnioskami o wydanie zezwoleń na wycinkę drzew, które
zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych
2.
Prowadzenie postępowań związanych z wycinką
drzew/krzewów
3.
Wydawanie decyzje w zakresie usunięcia drzew/krzewów
z działek gminnych
4.
Wystąpienia z wnioskami do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie zezwolenia na
odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko
występujących porostów objętych ochroną
5.
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
6.
Wydawanie decyzji zmieniającej w zakresie gospodarki
odpadami
7.
Prowadzenie postepowań w zakresie gospodarki odpadami
8.
Wydawanie zaświadczeń z uproszczonych planów
urządzania lasu
9.
Wydawanie art rejestrujących sprzęt pływający 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

ILOŚĆ
5

UWAGI

10
5
2

2

1
2
21
5
1
9
11
3

13.

14.
15.
16.
17.
18.

o warunkach zabudowy
Rejestracja zmian parametrów zgłoszonych instalacji
wytwarzających pole elektromagnetyczne (stacje bazowe
telefonii komórkowej)
Przyjęcie zgłoszeń instalacji wytwarzających pole
elektromagnetyczne (stacje bazowe telefonii komórkowej)
Udzielenie informacji na temat posiadanych dokumentacji
geologicznych
Prowadzenie spraw z zakresu geologii
Kontrola postępów rekultywacji
Udostepnienie informacji o środowisku
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1
2
6
3
2

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
L.
P.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22

NAZWA ZADANIA

ILOŚĆ

Wydawanie praw jazdy
Wydanie międzynarodowych praw jazdy
Wydawanie decyzje dot. cofnięcia uprawnień do
kierowaniem pojazdami mechanicznymi
Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i
psychologiczne
Zatrzymanie uprawnień do kierowaniem pojazdami
mechanicznymi (na podst. Wyroków sądów lub na wnioski
MOPS)
Przywrócenie po cofnięciu uprawnień do kierowania
pojazdami
Ilość wysłanych zapotrzebowań na akta, otrzymanych i
przekazanych akt kierowcy
Ilość utworzonych profili kandydatów na kierowców
Zarejestrowanie i przerejestrowywanie pojazdów
Wydawanie decyzji dot. skasowania pojazdów
Udostępnianie danych właścicieli pojazdów na wnioski
uprawnionych podmiotów – pojazdów
Zgłoszenie sprzedaży pojazdów
Wydanie dowodów rejestracyjnych
Zmiana danych w dowodach rejestracyjnych
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
Wydane wypisy do zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy
Wydane wypisy do licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego rzeczy
Wydane zezwolenia na wykonywanie regularnego
przewozu osób

106
0
16

UWAGI

6
12

8
19
82
419
19
11
132
498
180
3
1
1
3
12
3
2
3

4

23
24

Wydane wypisy do zezwolenia na
regularnego przewozu osób
Zaopiniowanie
rozkładów
jazdy
wykonujących regularny przewozu osób

wykonywanie

3

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

4.

3133G w miejscowości
Myślice
3129G Jordanki-Bukowo
3183G ul.
Nowowiejskiego, nr 3180G
ul. Lipowa w Sztumie
3183G ul. Reja

5.

3146G miejscowość Stążki

6.

3115G miejscowość
Sadłuki

7.

3125G miejscowość Bągart

8.
9.

3129G - Jordanki
2936G – Budzisz

10.

3124G Budzisz – Jasna

11.

2913G Kielmy – Protainy
w miejscu zalania drogi
przez wodę
2913G miejscowość
Malewo
2936G Żuławka Sztumska
kolonia

1.
2.
3.

12.
13

Wycinka krzaków ok. 300 mb
Wycinka i podcinka krzaków ok 500 mb
Prostowanie uszkodzonych znaków D-6 przejście dla
pieszych, F-6 uprzedzenie o zakazie
Ustawienie przewróconych betonowych słupków na
chodniku
Usypanie pobocza na przepuście z kruszywa
betonowego
Wycinka krzaków ok 100 m i podcinka gałęzi drzew
w pasie drogi
Naprawa uszkodzonej nawierzchni chodnika
ok 6 m2
Montaż znaku T-12 podłużny uskok
Montaż znaku U-9a ograniczenie skrajni drogowej i
wyrównanie krawędzi nawierzchni asfaltowej przy
drzewie
Montaż oznakowania 3 szt.: B-18 – zakaz wjazdu
pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 20t
oraz T-20 – nie dotyczy pojazdów obsługi rolnictwa
oraz komunikacji publicznej
Montaż oznakowania: B-1 – zakaz ruchu, D-4a –
droga bez przejazdu i T-20 – tabliczka z odległością,
po obu stronach zalewiska
Zasypanie ubytków w nawierzchni brukowej przy
wiadukcie kolejowym frezem asfaltowym
Zasypanie koleiny kruszywem betonowym w
poboczu drogi o dł. 10 m

Ponad to Wydział informuje, że:
a) z terenu powiatu ubyło 17 kierowców (zmiana miejsca zamieszkania),
b) z terenu powiatu sztumskiego ubyło 137 pojazdów,
c) odebrano prace związane z wykonaniem remontów cząstkowych dróg powiatowych w
miesiącu wrześniu,
d) odebrano prace związane z remontem odcinka drogi w Żuławce Sztumskiej,
e) przeprowadzono procedurę zamówienia publicznego, którego wartość nie przekroczyła
wyrażonej w złotych równoważności 30.000 euro na zadanie:

Wykonanie utwardzenia pobocza na drogach powiatowych:
nr 3129G na odcinku Myślice – Gisiel na dł. 2900 mb,
nr 3133G na odcinku Grzymała – Szropy na dł. 1100 mb.
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WYKAZ ZDAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH
REMONTÓW CZĄSTKOWYCH
L.P NAPRAWA MASĄ ASFALTOWĄ NA L.P NAPRAWA EMULSJĄ ASFALTOWĄ I
.
GORĄCO
Z
WYCIĘCIEM .
GRYSAMI
KRAWĘDZI
NR DROGI I MIEJSCOWOŚĆ
NR DROGI I MIEJSCOWOŚĆ
1.
nr 3170G ul. Żeromskiego za Zakładem
1.
Nr 3113G ul. Dworcowa w Mikołajkach
Aktywności Zawodowej
Pomorskich
2.
Nr 3137G Mikołajki Pom. - Nowe Minięta
3.
Nr 3143G Dąbrówka Pruska - Wilczewo
4.
Nr 3133G Latkowo – gr. powiatu

Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu
1. W Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w dniu 14 XI miała miejsce narada szkoleniowa w/s
sposobu zagospodarowania osiedli mieszkaniowych dotycząca lokalizowania miejsc
parkingowych zorganizowana przez dyrektora Wydziału Infrastruktury.

2. W dniu 21 listopada Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej z Gdańska przeprowadził
kontrolę pomostów pływających na przystani w Białej Górze oraz przekazał świadectwa
zdolności żeglugowej dla obiektu.

3. W ramach prac odbiorowych przebudowy bloku operacyjnego, przy udziale kierownika
budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli szpitala w Sztumie, odbyła
się kontrola wykonanych robót pod względem sanitarno-epidemiologicznym przez
pracowników Sanepidu z Gdańska.

4. Dnia 6 XI, na prośbę projektanta, odbyła się konsultacja w/s dokumentacji na modernizację
węzła cieplnego z przeznaczeniem na kotłownię grzewczą na terenie byłego zakładu Omet
w Sztumie.
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

ILOŚĆ
23
3

UWAGI

24
18
1
4
1
3
0
0
0
0
0
6

wezwanie o uzupełnienie w sprawach o
pozwolenie na budowę

14.

0

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia
Wzięcie udziału w akcji pn. „Szkoła do hymnu” zorganizowanej przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
Wizyta w NZOZ „Medicus” w Sztumie w związku z rozszerzeniem grupy docelowej osób
mogących skorzystać z bezpłatnego szczepienia przeciw pneumokokom 65+.
Przedłużono termin składania prac w ramach konkursu fotograficznego pn. „Powiat
Sztumski – tu jest pięknie” do dnia 29 listopada 2019 r.
Przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach „Rocznego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi na 2020 r. Powiatu Sztumskiego” – nie wpłynęły żadne
uwagi.
Wydawanie zaświadczeń z ewidencji klubów sportowych.
Wydawanie skierowań do Specjalnych Ośrodków Szkoln –Wychowawczych.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

L.P.
WYKAZ IMPREZ KULTURALNO – PROMOCYJNYCH
1.
Pomorski Dzień Przedsiębiorczości
2.
Olimpiada Młodych Producentów Rolnych i BHP – eliminacje powiatowe
3.
Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego

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

723
0
7

7
6

2

0

2

7

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20

21

22
23

24

25

26

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
Przygotowanie
i
przesłanie
wypowiedzeń
wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego
nieruchomości
stanowiących
własność Skarbu Państwa
Wszczęcie postępowań w sprawie wygaszenia
trwałego zarządu dla Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.
Wszczęcie postępowań w sprawie aktualizacji
opłaty
rocznej z tytułu trwałego zarządu,
stanowiącego własność Skarbu Państwa

0
1
98
59

97
137
281
182
40
5899
78

287

157

1
7

126

5

11

8

1. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Pomorskiego o wyrażenie zgody na sprzedaż
prawa użytkowania wieczystego 2 działek, stanowiących własność Skarbu Państwa w
trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.
2. Przygotowano i przesłano dokumentację do Sądu Rejonowego w Kwidzynie I Wydział
Cywilny dotyczącą historii działki 650 o pow. 2,4380 ha, położonej w obrębie II miasta
Sztum, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.
3. Wydano oświadczenie o zrzeczeniu się odszkodowania za działkę nr 8/1 o pow. 0,0022 ha,
położoną w obrębie Łoza, gmina Stary Targ, stanowiącą własność Skarbu Państwa
4. Do Głównego Urzędu Statystycznego przygotowano i przesłano rejestr cen i wartości za III
kwartał 2019 r.
5. Przygotowano następujące projekty uchwał:
a) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zajętych pod przystań
żeglarską „Biała Góra” w drodze przetargu nieograniczonego na okres 15 lat.
b) uchwała w sprawie zrzeczenia się wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod
realizację inwestycji pn.” Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 od granicy m.
Malborka do granicy Województwa. Odcinek 1 od granicy m. Malborka do
miejscowości Grzymała
6. Przygotowano i opublikowano zapytanie ofertowe dotyczące na Przetworzenie do postaci
cyfrowej oraz utworzenie rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w relacyjnej
hurtowni danych Geomaticus – działającej pod kontrolą zintegrowanego systemu
informatycznego TurboEWID wersja 9.2 oraz ich integracja z obiektami baz danych EGIB,
BDOT500, GESUT – w wyniku rozstrzygnięcia ofert podpisano umowę na wykonanie ww.
zadania – umowa GK 14/2019 z 20.11.2019 r.
7. Unieważniono zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro dla ww.
zadania z powodu braku ofert. „Konwersja 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.”
8. Sporządzono i podpisano umowę na wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego
następujących prac: wycena dotycząca ustalenia wartości rynkowej gruntów wraz z
obiektami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną:
 działka nr 271/1 o pow. 1,9420 ha, położoną w obrębie Biała Góra, gmina Sztum, powiat
sztumski, posiadająca księgę wieczystą nr KW GD2I/00021928/6
 działka nr 225/4 o pow. 0,0927 ha, położoną w obrębie Biała Góra, gmina Sztum, powiat
sztumski, posiadająca księgę wieczystą nr KW GD2I/00021920/0
 działka nr 415/31 o pow. 1,7893 ha, położoną w obrębie Benowo, gmina Ryjewo, powiat
kwidzyński, posiadająca księgę wieczystą nr KW GD1I/00049933/9
Umowa nr GK 13/2019 z 14.11.2019 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
wrzesień – październik 2019r. na kwotę 4 176,90 złotych.
2. W ramach projektu pn. „Efektywne kształcenie zawodowe w powiecie sztumskim - cykl
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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, trwa weryfikacja formalna wniosku o płatność na
kwotę 58 961,69 złotych rozliczającego 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, został złożony wniosek
o płatność końcową w wymiarze 803 473,00 złotych. Płatność została zrealizowana.
4. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych (nabór kwiecień 2019r.) w dniu 29.10.2019r.,
została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „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).
Planowany harmonogram realizacji inwestycji II – XI 2020r.
5. 12 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, odbyła się prezentacja

projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego
Nadwiślańskiego Subregionalnego Zespołu Roboczego.

2030

dla

członków

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
1. Prowadzenie socjoterapii dla dzieci z rodzin zastępczych - 3 spotkania,
2. Ogłoszenie konkursu “Podziel się magią świąt” - dotyczącego wykonania ozdoby
świątecznej.
3. Ogłoszenia naboru na stanowisko psychologa.
4. Organizacja szkolenia dla rodzin zastępczych - “Profilaktyka uzależnień”.
5. Udział pracowników PCPR w konferencji “Praca z rodziną dysfunkcyjną i rodziną w
kryzysie”.
6. Udział kierownika PCPR w konferencjach: “Adopcja szansą na szczęśliwą
rodzinę”, “Polityka społeczna”.
7. Organizacja posiedzeń Zespołu ds. oceny sytuacji dziecka – 5 spotkań.
9. Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 21 listopada 2019r.
10. Wydano 43 decyzje administracyjne dot. przyznania świadczeń dla rodzin zastępczych,
osób usamodzielnianych oraz dot. odpłatności rodziców biologicznych.
Sprawy z zakresu dofinansowań z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych:
1. Pilotażowy program „Aktywny samorząd:
a) Podpisano 11 umów dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego
programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia
na poziomie wyższym, na łączną kwotę: 26 178,75 zł.
b) Wypłacono w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - kwotę 8 078,75 zł.
c) Przeprowadzono jedną kontrolę, której przedmiotem była realizacja umowy
dofinansowania ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego programu
„Aktywny samorząd” Moduł I, Obszar B, Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie sprzętu
elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, z wynikiem pozytywnym.
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2. Warsztaty Terapii Zajęciowej:
a) Podpisano aneks do porozumienia w sprawie przekazania dotacji celowej przez Powiat
Sztumski na dofinansowanie funkcjonowania WTZ w Koniecwałdzie na kwotę 866 zł.
b) Podpisano aneks do porozumienia w sprawie przekazania dotacji celowej przez Powiat
Sztumski na dofinansowanie funkcjonowania WTZ w Koniecwałdzie na kwotę 834 zł.
c) Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie kosztów działalności WTZ
w Koniecwałdzie ze środków PFRON na kwotę 7 800 zł.
d) Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie kosztów działalności WTZ
w Dzierzgoniu ze środków PFRON na kwotę 7 500 zł.
e) Wypłacono kwotę 15 300,00 zł ze środków PFRON na dofinansowanie kosztów
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie oraz Dzierzgoniu.
3. Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany
w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych:
a) Podpisano umowę na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć
grupowych – warsztatowych oraz indywidualnych, w formie wsparcia w zakresie nauki
rehabilitacji dla 10 osób, na kwotę: 4 240,00 zł.
b) Podpisano umowę na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć
grupowych - warsztatowych, w formie wsparcia w zakresie poradnictwa dietetycznego
dla 13 osób, na kwotę: 9 880,00 zł.
c) Podpisano umowę na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć
grupowych – warsztatowych, w formie specjalistycznego poradnictwa
psychologicznego dla 13 osób, na kwotę: 10 000,00 zł.
d) Podpisano umowę na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć
grupowych – warsztatowych oraz indywidualnych, w formie specjalistycznego
poradnictwa logopedycznego dla 11 osób, na kwotę: 4 600,00 zł.
4. Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych:
a) Podpisano umowę nr PCPR.7021.1.2019.A.O. z dnia 22.11.2019 r. zawartą w ramach
dofinansowania ze środków PFRON z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Radość i Słońce”
w Sztumie, projektu pn. „Zabawa Sylwestrowa 2019”, na kwotę: 400,00 zł,
b) Podpisano umowę nr PCPR.7021.2.2019.A.O. z dnia 22.11.2019 r. zawartą w ramach
dofinansowania ze środków PFRON z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „Radość i Słońce”
w Sztumie, projektu pn. „Zabawa Andrzejkowa 2019”, na kwotę: 500,00 zł,
c) Podpisano umowę nr PCPR.7021.5.2019.A.O. z dnia 22.11.2019 r. zawartą w ramach
dofinansowania ze środków PFRON z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych dla Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Pomorskiego, Koła
Powiatowego w Sztumie, projektu pn. „Spotkanie integracyjno-opłatkowe
i Mikołaj dla dzieci”, na kwotę: 1 000,00 zł.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W SZTUMIE
1. Zawarto umowę dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki – wrzesień 2019r.
2. Inauguracja „Zdolnych z Pomorza – Powiat Sztumski” – 23.10.2019r.
3. VI Powiatowy Festiwal Twórczości – „Triathlon jakiego jeszcze nie było” – 25.10.2019r.
11

4. Wykład psychiatry dziecięcego nt. Zaburzeń u dzieci i młodzieży – 12.11.2019r. – spotkanie
zorganizowane dla pracowników poradni i psychologów oraz pedagogów szkolnych.
5. Zakup licencji na aktualizację programu do obsługi programu „Progman” – 20.11.2019r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU
1. Zakończono inwestycję oraz dokonano odbioru robót budowlanych związanych ze zmianą
sposobu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w
Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu (31.10.2019r.);
2. Podpisano porozumienie o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Mobilny i aktywny
kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa (II) w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020
(RPO WP 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
(31.10.2019r.);
3. Organizacja działań w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości:
- konkurs plastyczny pn. „ Moja firma przyszłości” dla dzieci przedszkolnych z powiatu
sztumskiego,
- przeprowadzenie gry „Biznesowe szaleństwo” dla uczniów szkół średnich i branżowych
z terenu powiatu sztumskiego
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