Informacja z działalności Zarządu
w okresie międzysesyjnym
W okresie międzysesyjnym tj; od 27.11.2019 do 30.12.2019 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:

a) Autopoprawkę do budżetu na 2020 rok.
3. 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,
c) w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego
zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2010 r.

W zakresie edukacji i kultury
1. Zarząd podjął:
a) Uchwałę w sprawie trybu pracy i składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego
2. Zarząd zapoznał się:
a) Z raportem z zewnętrznej ewaluacji problemowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno–
Wychowawczym w Uśnicach
3. Zarząd pozytywnie zaopiniował:
a) kandydaturę Pana Wojciecha Wędrychowskiego celem powierzenia stanowiska
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu, do końca
kadencji, w trybie art. 63 ust. 12 ustawy Prawo oświatowe
4. Zarząd wyraził zgodę na:
a) na wprowadzenie zmian do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach
b) na przydzielenie dodatkowych godzin ponadwymiarowych nauczycielom zajmującym
stanowiska kierownicze w Zespole Szkół w Dzierzgoniu
c) na wprowadzenie zmian do aneksu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w
Dzierzgoniu
d) na wprowadzenie zmian do aneksu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach
e) na wprowadzenie zmian do aneksu arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Sztumie

1

W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami
1. Zarząd wyraził zgodę:
a) Spółce Szpitale Polskie na wycięcie 1035 m2 krzewów znajdujących się na działce nr
406/16 obręb Sztum,
b) Na lotnicze użytkowanie terenu w zakresie funkcjonowania lądowiska przy szpitalu,

W zakresie komunikacji i transportu dróg
1.

Zarząd rozpatrywał wnioski:
a) Przedsiębiorców dot. odstąpienia od ograniczenia tonażowego na drogach
powiatowych,
b) Wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na przejazd pojazdów
nienormatywnych drogą powiatową nr 3128G na odcinku Tropy Sztumskie – droga
gminna do miejscowości Pozolia.

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

NAZWA ZADANIA

ILOŚĆ

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

4

2.

Prowadzenie postępowań związanych z wycinką
drzew/krzewów

13

3.

Wydawanie decyzje w zakresie usunięcia
drzew/krzewów z działek gminnych

5

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

2

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

2

6.

Wydawanie decyzji umarzających opłaty naliczone
w związku z wycinką drzew i krzewów

4

7.

Zgłoszenia do rejestru posiadania zwierząt objętych

3

L.P.

UWAGI

2

ochroną
8.

Wydawanie decyzji zmieniającej w zakresie
gospodarki odpadami

1

9.

Prowadzenie postepowań w zakresie gospodarki
odpadami

5

10.

Prowadzenie postępowań w zakresie emisji gazów i
pyłów do powietrza

1

11.

Wydawanie zaświadczeń z uproszczonych planów
urządzania lasu

32

12.

Wydawanie art rejestrujących sprzęt pływający
służący do amatorskiego połowu ryb

1

13.

Wydawanie decyzji z zakresu wyłączenia gruntów z
produkcji rolnej

7

14.

Wydawanie postanowień uzgadniających projekty
decyzji o warunkach zabudowy

10

15.

Przyjęcie zgłoszeń instalacji wytwarzających pole
elektromagnetyczne (stacje bazowe telefonii
komórkowej)

3

16.

Udzielenie informacji na temat posiadanych
dokumentacji geologicznych

2

17.

Wydawanie decyzji z zakresu gospodarki leśnej dla
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

5

18

Prowadzenie spraw z zakresu geologii

3

19.

Kontrola postępów rekultywacji

1

20.

Udostepnienie informacji o środowisku

2

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

L.P
.

NAZWA ZADANIA

ILOŚĆ

1.

Wydawanie praw jazdy

96

2.

Wydanie międzynarodowych praw jazdy

0

3.

Wydawanie decyzje dot. cofnięcia uprawnień do kierowaniem
pojazdami mechanicznymi

22

4.

Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i

5

UWAGI

3

psychologiczne
5.

Zatrzymanie uprawnień do kierowaniem pojazdami
mechanicznymi (na podst. Wyroków sądów lub na wnioski
MOPS)

16

6.

Przywrócenie po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami

11

7.

Ilość wysłanych zapotrzebowań na akta, otrzymanych i
przekazanych akt kierowcy

14

8.

Ilość utworzonych profili kandydatów na kierowców

65

9.

Zarejestrowanie i przerejestrowywanie pojazdów

476

10.

Wydawanie decyzji dot. skasowania pojazdów

21

11.

Udostępnianie danych właścicieli pojazdów na wnioski
uprawnionych podmiotów – pojazdów

6

12.

Zgłoszenie sprzedaży pojazdów

116

13.

Wydanie dowodów rejestracyjnych

583

14.

Zmiana danych w dowodach rejestracyjnych

162

15.

Wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

3

16.

Wydawanie uzgodnień projektów zagospodarowania terenu

2

17.

Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego

4

18.

Opiniowanie projektów czasowej organizacji ruchu

0

19.

Zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu

2

20.

Wydane wypisy do zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy

3

21.

Wydane wypisy do licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego rzeczy

2

22

Wydane zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu
osób

0

23

Wydane wypisy do zezwolenia na wykonywanie regularnego
przewozu osób

0

24

Zaopiniowanie rozkładów jazdy podmiotów wykonujących
regularny przewozu osób

0

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ GRUPĘ INTERWENCYJNĄ WYDZIAŁU
KT
L.P.

NR DROGI - miejscowość

RODZAJ WYKONANYCH PRAC/ZADAŃ

UWAG
I

4

1.

3133G w miejscowości
Myślice

Wycinka krzaków ok. 300 mb

2.

3129G Jordanki-Bukowo

Wycinka i podcinka krzaków ok 500 mb

3.

3183G ul.
Nowowiejskiego, nr 3180G
ul. Lipowa w Sztumie

Prostowanie uszkodzonych znaków D-6 przejście dla
pieszych, F-6 uprzedzenie o zakazie

4.

3183G ul. Reja

Ustawienie przewróconych betonowych słupków na
chodniku

5.

3146G miejscowość Stążki

Usypanie pobocza na przepuście z kruszywa
betonowego

6.

3115G miejscowość
Sadłuki

Wycinka krzaków ok 100 m i podcinka gałęzi drzew
w pasie drogi

7.

3125G miejscowość Bągart

Naprawa uszkodzonej nawierzchni chodnika ok 6 m2

8.

3129G - Jordanki

Montaż znaku T-12 podłużny uskok

9.

2936G – Budzisz

Montaż znaku U-9a ograniczenie skrajni drogowej i
wyrównanie krawędzi nawierzchni asfaltowej przy
drzewie

10.

3124G Budzisz – Jasna

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

11.

2913G Kielmy – Protainy
w miejscu zalania drogi
przez wodę

Montaż oznakowania: B-1 – zakaz ruchu, D-4a –
droga bez przejazdu i T-20 – tabliczka z odległością,
po obu stronach zalewiska

12.

2913G miejscowość
Malewo

Zasypanie ubytków w nawierzchni brukowej przy
wiadukcie kolejowym frezem asfaltowym

13

2936G Żuławka Sztumska
kolonia

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

WYKAZ ZDAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH
REMONTÓW CZĄSTKOWYCH

5

L.P NAPRAWA MASĄ ASFALTOWĄ NA L.P
.
GORĄCO
Z
WYCIĘCIEM .
KRAWĘDZI
NR DROGI I MIEJSCOWOŚĆ
1.

nr 3170G ul. Żeromskiego za Zakładem
Aktywności Zawodowej

NAPRAWA EMULSJĄ ASFALTOWĄ I
GRYSAMI
NR DROGI I MIEJSCOWOŚĆ

1.

Nr 3113G ul. Dworcowa w Mikołajkach
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. Dnia 3 grudnia pracownik wydziału uczestniczył w rozprawie sądowej w Kwidzynie
dotyczącej zniesienia i podziału majątku pomiędzy Inwestorów gospodarstwa rolnego
w Bukowie.

2. W dniu 4 grudnia, przy udziale dyrekcji Szpitala Polskiego w Sztumie oraz
Wicestarosty odbyło się spotkanie robocze w Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Gdańsku dotyczące kwestii sanitarnych na przebudowywanym
bloku operacyjnym.

3. Odbyto trzy spotkania robocze z wykonawcą przebudowy III pietra Zespołu Szkół
Policealnych z przeznaczeniem na oddział rehabilitacji kardiologicznej.

4. W dniu 16 grudnia w obecności Wicestarosty oraz Dyrektora ZS im. J. Kasprowicza
dokonano oględzin zniszczeń wyrządzonych pożarem wiaty śmietnikowej usytuowanej
przy elewacji szczytowej sali gimnastycznej.
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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

ILOŚĆ
21
3

UWAGI

17
8
0
10
1
2
0
0
0
6

12.
13.
14.

budowę
uchylenie pozwolenia na budowę
przekazanie sprawy wg kompetencji do PINB
wezwanie o uzupełnienie w sprawach o
pozwolenie na budowę

1
0
0

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia
1. Wzięcie udziału w posiedzeniu Rady Pedagogicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno –

Wychowawczym w Kołozębiu.
2. Wydawanie skierowań do Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych.

L.P.

WYKAZ IMPREZ KULTURALNO – PROMOCYJNYCH

1.

7.12.2019 r. – Turniej Świąteczny organizowany przez KS „Olimpia” Sztum

2.

8.12.2019 r. – Turniej „Baśki” w Mikołajkach Pomorskich

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
ILOŚĆ
spraw/wniosków

NAZWA ZADANIA
Zarejestrowane
Wydziału

pisma/wnioski

kierowane

do

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

UWAGI

740
0

0
2

2

2

7

Wydawanie naliczeń opłaty jednorazowej z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności

5

Wydawanie zaświadczeń dotyczących wykreślenia
roszczenia o opłatę z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności

2

Zakończenie postępowania administracyjnego na
podstawie decyzji zatwierdzającej klasyfikację
gruntów.

6

Wszczęcie postępowań w sprawie klasyfikacji
gruntów

3

Przyjęcie zgłoszeń prac geodezyjnych

70

Wydawanie kompletów materiałów z archiwum
PODGiK w Sztumie do zgłoszonych prac wraz z
licencjami

137

Weryfikacja operatów technicznych z prac
geodezyjno-kartograficznych łącznie z
przygotowaniem protokołów

88

Przyjęcie operatów do powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

68

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

364
251
67
4129
105

362

154

2
10

1) W dniach 05-06 grudnia 2019 r. Kontrola Wojewody Pomorskiego w Starostwie
Powiatowym w Sztumie w zakresie:
8

1. Przeprowadzania oraz procesu modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
a) kontrola prawidłowości przeprowadzenia modernizacji egib pod względem
zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (procedura);
b) wywiązywanie się z obowiązku przekazywania zbiorów do ZSIN.
2. Procesu cyfryzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i
automatyzacji jego funkcjonowania:
a) stanu cyfryzacji zasobu w zakresie materiałów kartograficznych (§ 32 ust. 2
rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 roku w
sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego – dalej rozporządzenie w sprawie zasobu, a także art.24 ust.3 pkt
4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne – dalej jako
u.p.g.k.),
b) stanu usługi przeglądania dla danych ewidencji gruntów i budynków (art. 24 ust. 3
pkt 5 u.p.g.k.),
c) stanu e-usług dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych (§7 ust. 2 pkt 3 i § 19 ust.
2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zasobu),
d) stanu e-usług dotyczących obsługi narad koordynacyjnych (art. 28b ust. 10
u.p.g.k.),
e) stanu e-usług dotyczących udostępniania materiałów pzgik dla obywateli (§7 ust. 2
pkt 7 i § 19 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zasobu),
f) stanu cyfryzacji zasobu w zakresie operatów (§ 32 ust. 2 rozporządzenia w sprawie
zasobu, a także art. 24 ust. 3 pkt 4 u.p.g.k.),
g) stanu bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac
geodezyjnych i kartograficznych (§14 ust.1 rozporządzenia w sprawie zasobu
2) Wydano 5 decyzji w sprawie wygaszenia trwałego zarządu dla Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku na wniosek Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.
3) Sporządzono akt notarialny – ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA
OPERATOR S.A na gruntach będących własnością Skarbu Państwa – Mikołajki
Pomorskie
4) Sporządzono akt notarialny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego, gruntów
będących własnością Skarbu Państwa na rzecz osób fizycznych.
5) Odebrano prace – etap I - związane z Przetworzeniem 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.
6) Odebrano prace związane z klasyfikacją 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 – działka nr 129/2 obręb Milikowo gmina Stary
Dzierzgoń

9

10

