Informacja z działalności Zarządu Powiatu Sztumskiego
w okresie międzysesyjnym
od 12.02.2020 r. do 12.05.2020 r.
składa się z III części sprawozdawczych.

I część
Informacja z działalności Zarządu Powiatu Sztumskiego
w okresie międzysesyjnym

W okresie międzysesyjnym tj; od 12.02.2020 do 11.03.2020 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 2020 rok
2. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji
przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności
Zawodowej w Sztumie na 2020r
b) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok
d) o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019r. z dnia
30.12.2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sztumskiego na lata 2020-2028
W zakresie edukacji i kultury
1. Zarząd zapoznał się:

a) z rozliczeniem dotacji na prowadzenie publicznej biblioteki powiatowej w 2019 r.
b) ze sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego – szczepienia przeciw
pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka
2. Zarząd wyraził zgodę:
a) na wprowadzenie zmian do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach
b) na wprowadzenie zmian do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Dzierzgoniu
c) na przyznanie godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli Zespołu Szkół w
Dzierzgoniu zajmujących stanowiska kierownicze
d) na złożenie wniosku organu prowadzącego Zespół Szkół w Dzierzgoniu do
Ministerstwa Obrony Narodowej o utworzenie oddziału przygotowania
wojskowego
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e) na organizację indywidualnego nauczania dla uczennicy klasy IV Technikum
f)
g)
h)

i)

Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach
na organizację indywidualnego nauczania dla ucznia Zespołu Szkół w Dzierzgoniu
na wprowadzenie zmian do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Sztumie
na umieszczenie na ogrodzeniu terenu Specjalnego Ośrodka Szklono –
Wychowawczego w Kołozębiu, od strony drogi wojewódzkiej nr 522, banera
reklamowego firmy Leier Polska S.A.,
na sprzedaż złomu znajdującego się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno–
Wychowawczego w Kołozębiu, stanowiącego elementy rozebranego w latach
poprzednich starego ogrodzenia terenu Ośrodka

W zakresie komunikacji, transportu i dróg
1. Zarząd podjął decyzję w sprawie:
a) zawarcia umowy najmu pomieszczenia magazynowego z p. Jerzym Materką
właścicielem Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Matex”
b) zawarcia umowy najmu placu magazynowego z Przedsiębiorstwem Produkcyjno
– Usługowo – Handlowym „Cygusy” Sp. z o.o
2. Zarząd wyraził zgodę w sprawie:
a) przedłużenia terminu obowiązywania postanowienia z dnia 13.12.2019 r. , na
przejazd pojazdów działających na rzecz firmy Usługi Transportowe “DARIA”
Krzysztof Czałpiński drogami powiatowymi na których obowiązują ograniczenia
tonażu
b) pozwolenia na przejazd pojazdów ciężarowych Maksimiliana Polska Sp. z o. o.
po drogach powiatowych 3114G oraz 2936G objętych ograniczeniem
tonażowym
c) pozwolenia na przejazd pojazdów ciężarowych Polskie Palety Sp. z o. o. po
drodze powiatowej 2936G objętej ograniczeniem tonażowym
3. Zarząd pozytywnie zaopiniował uchwały:
a) Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie zmiany uchwały nr VI/53/20/2019 z 28
marca 2019 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
b) Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami
1. Zarząd przyjął informację:
a) W sprawie koncepcji zagospodarowania terenu działki nr 506 obr. 2 – Sztum przy
budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie
W zakresie architektury, budownictwa i rozwoju powiatu
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1. Zarząd wyraził zgodę:

a) na przeprowadzenie światłowodu przez teren i piwnicę budynku starostwa do filii
banku
W zakresie innych spraw
2. Zarząd podjął decyzję:

c) W sprawie wyboru oferty na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr
3105G, 3129G, 3133G w łącznym wymiarze 4,306 km w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”.
d) W sprawie tworzonego planu zagospodarowania przestrzennego przy fragmencie
obszaru dot. ul. Reja w Sztumie w sprawie uwzględnienia ochrony walorów
środowiskowych występujących w obrębie analizowanego obszaru jako zadań
publicznych o znaczeniu powiatowym, poprzez ustanowienie maksymalnej
wysokości planowanej zabudowy do 9m i II kondygnacji nadziemnych.
e) zmiany planu zagospodarowania dla terenu w sąsiedztwie budynku Urzędu
Miasta i Gminy w Sztumie w związku z planowaną budową windy zewnętrznej
f) wsparcia finansowego XXI Zimowego Grand Prix Sztumu w Biegach i Marszu
Nordic Walking
g) projektu umowy dotyczącego nawiązania współpracy ze stowarzyszeniem
Żuławy
3. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego odpowiedzialnego za ustalenie

harmonogramu obchodów oraz za włączenie gmin i jednostek z terenu Powiatu
Sztumskiego w obchody „Roku setnej rocznicy Plebiscytu na Powiślu”
b) w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
4. Zarząd przyjął informację w sprawie:
a) informacji z działalności i realizacji budżetu PUP w Sztumie za 2019 rok
b) informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

sztumskiego w 2019 roku
c) informacji o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sztumskiego za 2019 rok
d) z rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert 2020 z zakresu wspierania i

upowszechniania kultury fizycznej i sport
5. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie powiatu

6. Zarząd przyjął sprawozdanie:
a) z wykonania zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej

pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w powiecie sztumskim w
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miejscowości Dzierzgoń w 2020 roku” w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31
grudnia 2019 r.
W zakresie poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego
wykonano następujące prace:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
L.P.

ILOŚĆ

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

3

2.

Prowadzenie postępowań związanych z
wycinką drzew/krzewów

15

3.

Wydawanie decyzji w zakresie usunięcia
drzew/krzewów z działek gminnych

8

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.

Prowadzenie postepowań w zakresie
gospodarki odpadami

10

7.

Wydawanie zaświadczeń z uproszczonych
planów urządzania lasu

51

8.

Wydawanie kart rejestrujących sprzęt
pływający służący do amatorskiego połowu ryb

1

9.

Wydawanie kart wędkarskich

12

10.

Wydawanie decyzji z zakresu wyłączenia
gruntów z produkcji rolnej

17

11.

Wydawanie postanowień uzgadniających
projekty decyzji o warunkach zabudowy

10

4
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12.

Udzielenie informacji na temat posiadanych
dokumentacji geologicznych

1

13.

Prowadzenie spraw z zakresu geologii

6

14.

Weryfikacja informacji dotyczących opłaty
eksploatacyjnej za wydobyta kopalinę

4

15.

Kontrola postępów rekultywacji

1

16.

Udzielenie odpowiedzi na udostepnienie
informacji publicznej

3

 Wysłano do KOWR wniosek o przekazanie środków finansowych wraz z waloryzacją
na II kwartał na wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za
wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ;
 Sporządzono sprawozdanie OŚ4p.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

L.
P.

NAZWA ZADANIA

ILOŚĆ

1.

Wydawanie praw jazdy

53

2.

Wydanie międzynarodowych praw jazdy

2

3.

Wydawanie decyzje dot. cofnięcia uprawnień do
kierowaniem pojazdami mechanicznymi

9

4.

Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania
lekarskie i psychologiczne

12

5.

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

10

6.

Przywrócenie po cofnięciu uprawnień do kierowania
pojazdami

9

7.

Ilość wysłanych zapotrzebowań na aka, otrzymanych i
przekazanych akt kierowcy

10

8.

Ilość utworzonych profili kandydatów na kierowców

75

9.

Zarejestrowanie i przerejestrowywanie pojazdów

442

10. Wydawanie decyzji dot. skasowania pojazdów
5

21
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11. Udostępnianie danych właścicieli pojazdów na
wnioski uprawnionych podmiotów – pojazdów

2

12. Zgłoszenie sprzedaży pojazdów

131

13. Wydanie dowodów rejestracyjnych

408

14. Zmiana danych w dowodach rejestracyjnych

17

15. Wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie
drogowym

3

16. Wydawanie uzgodnień projektów zagospodarowania
terenu

6

17. Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego

9

18. Opiniowanie projektów czasowej organizacji ruchu

1

19. Zatwierdzanie projekty czasowej organizacji ruchu

5

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

1

21. Wydane
wypisy do licencji na wykonywanie
krajowego transportu drogowego rzeczy

1

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

NR DROGI miejscowość

RODZAJ WYKONANYCH PRAC/ZADAŃ

1

3142G ul.
Partyzantów w
Mikołajkach
Pomorskich

wycinka odrostów przy drzewach w poboczu drogi,

2

nr 3100G ul.
Słowackiego w
Dzierzgoniu

Naprawa kraty studni burzowej – wykonanie
nowego zbrojonego stropu betonowego, montaż
kraty burzowej, odtworzenie nawierzchni z kostki
pol-bruk

3

nr 3146G odcinek
Dworek - Stążki

wycinka odrostów przy drzewach do wysokości 4,5
m po obu stronach drogi, wycinka zakrzaczeń w
pasie drogi na szerokość 2 m, na odcinku 3,4 km,
wykonanie rowków spustowych w poboczach

6
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4

nr 3146G
miejscowość Dworek

montaż znaku miejscowości E-17a z wymianą
słupka

5

3113G miejscowość
Mirowice

6

3183G ul.
Nowowiejskiego

poprawa ustawienia słupków znaków drogowych A11a, B-33, wykonanie rowków spustowych w
poboczach,
Prostowanie słupka znaków D-6, B-21

7

3124G Budzisz –
Jasna – gr. powiatu

remont masą na zimno ubytków w nawierzchni
bitumicznej, ilość wbudowanej masy 2095 kg

8

3128G Bukowo –
Żuławka Sztumska

remont masą na zimno ubytków w nawierzchni
bitumicznej, ilość wbudowanej masy 300 kg

9

3101G Stary Targ Kalwa

remont masą na zimno ubytków w nawierzchni
bitumicznej, ilość wbudowanej masy 625 kg

10

nr 3108G Uśnice –
Sztumskie Pole

remont masą na zimno ubytków w nawierzchni
bitumicznej, ilość wbudowanej masy 750 kg

11

3166G ul. Chopina w
Sztumie

remont masą na zimno ubytków w nawierzchni
bitumicznej, ilość wbudowanej masy 140 kg

1. Firma P&M Expert Service Paweł Trepkowski, Blizawy 11, 86-160 Warlubie
zakończyła wycinkę drzew w ilości 116 szt. i wiatrołomów w ilości 38 szt. wraz z
frezowaniem pni w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego. Obecnie
prowadzi prace związane z porządkowaniem pasa drogowego po wyciętych drzewach,
2. Firma Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. wykonała naprawę zapadnięć i załamań
krawędzi nawierzchni bitumicznych na odcinkach dróg po których odbywa się transport
samochodów ciężarowych obsługujących budowę farmy wiatrowej: droga nr 2936G
Bruk – Nowiec, nr 3125G Bągart – Nowiec, nr 3114G Mikołajki Pomorskie - Balewo,
3116G Matule – gr. gminy Stary Dzierzgoń, nr 3117G Stary Dzierzgoń – Piaski – Matule,
Z kwoty 652 164,09 zł zaplanowanych na zimowe utrzymania dróg powiatowych w 2020
r. wydatkowano 1 146,18 zł. co stanowi 0,18 %

Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu
1. W dniu 10 lutego w ZS im. J. Kasprowicza ustalono z wykonawcą i dyrekcją
szczegóły przystąpienia do naprawy docieplenia ściany szczytowej Sali
gimnastycznej strawionej pożarem szpitalnej wiaty śmietnikowej.
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2. Odbyto 7 narad roboczych z wykonawcą i inspektorami nadzoru inwestorskiego,
dotyczących przebudowy III piętra Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie z
przeznaczeniem na oddział rehabilitacji kardiologicznej.
3. W obecności dyrektora SOSW w Uśnicach oraz Wicestarosty, w dniu 28 lutego,
dokonano wizji placówki w celu ustalenia założeń lokalizacyjnych dla budowy windy
zewnętrznej dla ośrodka szkolno-wychowawczego.
4. Wraz z dyr. Szpitali Polskich ds. technicznych, w dniu 12.03.2020 r. uczestniczono
w spotkaniu z przedstawicielami WSSE w Gdańsku w/s funkcjonowania
zmodernizowanego bloku operacyjnego w budynku głównym szpitala w Sztumie.

L.P.
NAZWA ZADANIA
1.
udzielanie pozwoleń na budowę
2.
wydawanie zaświadczeń o samodzielności
lokalu
3.
przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych
4.
rejestrowanie dzienników budowy
5.
udzielenie informacji w sprawach różnych
6.
udzielanie
odpowiedzi
w
ramach
udostepnienia informacji publicznej
7.
przenoszenie decyzji na rzecz nowego
inwestora
8.
wydawanie decyzji sprzeciwu na roboty
budowlane
9. sporządził sprawozdanie statystyczne
10. wygasił decyzję pozwolenia na budowę
11.
12.
13.
14.

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
26
4

UWAGI

29
22
9
1
5
1
1
1
0
0
0

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia
1. Spotkanie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w
Malborku w sprawie organizacji „Powiatowego Festiwalu Zdrowia”.
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2. Do 6 marca wyznaczono termin składania wniosków o przyznanie stypendium starosty
za najlepsze wyniki w nauce. Wpłynęły 72 wnioski, wszystkie spełniają wymogi
formalne.
3. Trwa składanie deklaracji rodziców uczniów w sprawie wyrażenia bądź niewyrażenia
zgody na darmowe leczenie stomatologiczne.
4. Od 5 lutego, codziennie do odwołania składane jest sprawozdanie w związku z sytuacją
szkół i placówek oświatowych w związku z podejrzeniem wystąpienia zakażenia
koronawirusem.
5. Od 12 do 25 marca nastąpiło zawieszenie zajęć w ZS w Sztumie, ZS w Dzierzgoniu i w
ZSZ w Barlewiczkach.
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

0

3.

Wydawanie zaświadczeń o występujących
roszczeniach

14

4.

Wydawanie decyzji dotyczące czasowego
zajęcia nieruchomości stanowiących
własność osób fizycznych pod inwestycję
celu publicznego

2

5

Wydawanie kompletów dokumentów
dotyczących własności nieruchomości do
spraw emerytalnych

6

Wydawanie zaświadczeń o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi

2

7

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

2

8

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

2

ILOŚĆ
spraw/wniosków

9

883

4
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9

Zakończenie postępowania
administracyjnego na podstawie decyzji
zatwierdzającej klasyfikację gruntów.

1

10

Wszczęcie postępowań w sprawie
klasyfikacji gruntów

3

11

Przyjęcie zgłoszeń prac geodezyjnych

113

12

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

102

13

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

114

14

Przyjęcie operatów do powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

72

15
16
17

18

19

20

21

22
23

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
10

204
149
23

11479

144

420

177

2
17

1. Dla

Wojewódzkiego
Inspektora
Nadzoru
Geodezyjno-Kartograficznego
przygotowano i przesłano sprawozdanie dotyczące
 GUGiK 1.00 - Sprawozdanie o mapie zasadniczej i jej aktualizacji
 GUGiK 2.00 - Sprawozdanie o geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu i jej
aktualizacji
 GUGiK 3.00 - Sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji
 GUGiK 4.00 - Sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej
 GUGiK 5.00 - Sprawozdanie o bazie danych obiektów topograficznych
(BDOT500)
2. Odebrano prace 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.” – umowa GK.14/2019 z dnia 20.11.2019 r.
3. Ogłoszono przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę na oddanie w dzierżawę
nieruchomości, zajętych pod przystań żeglarską „Biała Góra”, stanowiących
własność Powiatu Sztumskiego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1. Odbyły się trzy spotkania Zespołu ds. oceny sytuacji dziecka.
2. Ogłoszony został konkurs "Wielkanocny zajączek" dla dzieci i młodzieży z pieczy
zastępczej.
3.Odbyło się pięć spotkań z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu sztumskiego
dotyczące omówienia sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej i zagrożeń
umieszczenia dzieci poza rodziną naturalną.
4. Sporządzono i przekazano do Oddziału PFRON w Gdańsku Wystąpienia o przyznanie
środków na realizację programu "Aktywny samorząd" w 2020r.
5. Sporządzono i przekazano do Oddziału PFRON w Gdańsku Wystąpienie w sprawie
uczestnictwa Powiatu Sztumskiego w realizacji "Program wyrównywania różnic między
regionami" w 2020r.
6. Podpisano deklarację współpracy w ramach projektu "Kooperacja- efektywna i
skuteczna". Powołanie Partnerskiego Zespołu Kooperacji.
7. Pozostałe bieżące działania związane z zadaniami ustawowymi oraz sprawozdawczość
roczna.

Powiatowy Urząd Pracy
1. Dnia 2.03.2020r. - Zawiązanie Partnerskiego Zespołu Kooperacji (deklaracja
współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami
innych polityk sektorowych w gminach miejsko – wiejskich.
2. W dniu 10.03.2020r.odbyły się warsztaty dla bezrobotnych kobiet w ramach
wydarzenia „Marzec na obcasach”.
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3. W dniu 12.03.2020r. odbyło się spotkanie informacyjne dla dyrektorów szkół oraz
doradców zawodowych z terenu powiatu sztumskiego w zakresie poradnictwa
zawodowego realizowanego przez PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
W związku ze stanem epidemicznym działalność poradni została ograniczona w
terminie 16- 25.03.2020 do pracy zdalnej, zgodnie z Zarządzenia Nr 16/2020 Starosty
Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania
jednostek organizacyjnych w powiecie sztumskim w związku z zagrożeniem
koronawirusem COVID-19.
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie zmienia organizację i czas pracy
od dnia 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r.
1) W tym czasie wszystkie zaplanowane wcześniej badania diagnostyczne oraz
zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne zostają odwołane.
2) Zarządzona zostaje praca zdalna pracowników poprzez codzienny kontakt
telefoniczny.
Dyżury telefoniczne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 800- 1200,
pod nr tel. 55 247 23 14 w poradni oraz w domu. Możliwy jest również kontakt
e- mailowy: pppsztum@interia.pl oraz przez
e-maile pracowników.
Stanowisko ds. 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 styczeń –
marzec 2020r. Ponadto trwa kontrola projektu za okres 01.01.2015r. do
31.10.2019r.
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, przygotowywany jest wniosek o płatność za okres styczeń – marzec
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2020r.
3. W ramach projektu pn. „Budowa obiektu warsztatów i pracowni dydaktycznych

do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla
potrzeb uruchomienia 9 pracowni dydaktycznych w celu dostosowania oferty
praktycznego kształcenia zawodowego ZSZ w Barlewiczkach do wymogów
regionalnego rynku pracy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 04
Kształcenie zawodowe, Działanie 04.01 Infrastruktura ponadgimnazjalnych
szkół zawodowych, wpłynęła decyzja o zakończeniu pomocy dla projektu i
rozpoczęciu jego okresu trwałości.
4. Projekt pn. „Montaż aktywnego przejścia dla pieszych przy szpitalu w Sztumie

w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych” został rekomendowany do II
etapu postępowania konkursowego w ramach „Programu Ograniczania
Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” (2020 r.) Działanie „Bezpieczne
przejścia dla pieszych”.

II Część
Informacja z działalności Zarządu
w okresie międzysesyjnym
W okresie międzysesyjnym tj; od 11.03.2030 do 21.04.2020 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 2020 rok.
b) w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu
Sztumskiego za 2019 rok.
c) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.
d) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.
2.

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z
dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji
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przedmiotowej dla samorządowej dla samorządowego zakładu budżetowegoZakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2020 r.
b) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok.
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok.
d) o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019r. z dnia
30.12.2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sztumskiego na lata 2020-2028.
3. Zarząd wyraził zgodę:
a) na przekazanie darowizny dla Fundacji Damy Radę na zakup materiałów,
troczków oraz nici do uszycia maseczek ochronnych.
b) na pokrycie kosztów dla Zakładu Aktywności Zawodowej na zakup
materiałów celem uszycia maseczek ochronnych.
c) na zwolnienie na trzy miesiące z opłaty czynszowej z powodu zamknięcia
sklepu „Yem zdrowo” ze względu na sytuację związaną z epidemią
koronawirusa.
d) na dofinansowanie samochodu dla Policji.
W zakresie edukacji i kultury
1. Zarząd zapoznał się:

a) z rozliczeniem dotacji na prowadzenie publicznej biblioteki powiatowej w 2019 r.
b) ze sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego – szczepienia przeciw
pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka
2. Zarząd ustalił:
a) zasady opracowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/2021 dla szkół

i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Sztumski
3. Zarząd wyraził zgodę:
a) na wprowadzenie zmian do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół Zawodowych
b)
c)
d)

e)
f)
g)

w Barlewiczkach
na wprowadzenie zmian do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Dzierzgoniu
na przyznanie godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli Zespołu Szkół w
Dzierzgoniu zajmujących stanowiska kierownicze
na złożenie wniosku organu prowadzącego Zespół Szkół w Dzierzgoniu do
Ministerstwa Obrony Narodowej o utworzenie oddziału przygotowania
wojskowego
na organizację indywidualnego nauczania dla uczennicy klasy IV Technikum
Zespołu Szkół Zawodowych w Barlewiczkach
na organizację indywidualnego nauczania dla ucznia Zespołu Szkół w Dzierzgoniu
na wprowadzenie zmian do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Sztumie
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h) na likwidację stanowiska kierownika internatu i utworzenie stanowiska drugiego

wicedyrektora w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach od roku szkolnego
2020/2021
i) na uruchomienie zaplanowanych kierunków kształcenia w roku szkolnym
2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym
jest powiat sztumski
4. Zarząd nie wyraził zgody:
a) na realizację przez dyrektora Zespołu Szkół w Sztumie 5,16 nadgodzin w roku
szkolnym 2020/2021.
b) Na realizację przez wicedyrektora Zespołu Szkół w Sztumie 3,08 nadgodzin w roku
szkolnym 2020/2021.
W zakresie komunikacji, transportu i dróg
1. Zarząd wyraził zgodę:
a) dla firmy MTW Logistic na przejazd pojazdów ciężarowych o DMC 40 ton drogą
powiatową Żuławka Sztumska- Tropy Sztumskie.
2. Zarząd podjął decyzję:
a)w sprawie ograniczenia tonażowego na drogach powiatowych.
b) w sprawie wyboru oferty na wykonanie kompleksowego bieżącego utrzymania
jezdni i chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum oraz miasta
Dzierzgoń.
3. Zarząd wyraził pozytywną opinię w sprawie:
a) pozbawienia drogi powiatowej Nr 1174N Łączno- Jurki o długości 2335 m i
zaliczenia przedmiotowego odcinka do kategorii drogi gminnej.
b) pozbawienia drogi powiatowej, ulicy powiatowej Nr 3060N Aleja Parkowa o
długości 0,080 km w mieście Morąg i zaliczenia przedmiotowego odcinka do
kategorii drogi gminnej.
4. Zarząd zapoznał się:
a) z informacjami dotyczącymi remontów dróg powiatowych.

W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami
1. Zarząd wyraził zgodę:
a) na dysponowanie na cele budowlane działką nr 506, położoną w obrębie 2Sztum, Gmina Sztum
2. Zarząd nie wyraził zgody:
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a) na przedłużenie umowy najmu garażu nr 15 w związku z zakończeniem umowy
najmu w dniu 28.02.2020r.
3. Zarząd przyjął informację:
a) w sprawie pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie na okres 15 lat w
dzierżawę nieruchomości zajętych pod „Przystań żeglarską Biała Góra”.
W zakresie innych spraw
1. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:

a) w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn. „Podejmij inicjatywę- postaw na
rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 (RPO WP 2014-2020), w ramach Działania 5.5. „Kształcenie
ustawiczne”, konkurs nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19
2. Zarząd podjął uchwały:

a) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
b) zmiany regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Zdolni z Pomorza-powiat
sztumski”.
3. Zarząd wyraził zgodę:
a) na zmianę terminu realizacji robót adaptacji III piętra budynku rehabilitacji (
przedłużenie terminu realizacji).
W zakresie poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego
wykonano następujące prace:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
L.P.

ILOŚĆ

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

5

2.

Prowadzenie postępowań związanych z
wycinką drzew/krzewów

18

3.

Wydawanie decyzji w zakresie usunięcia
drzew/krzewów z działek gminnych

7

4.

Wystąpienia z wnioskami do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o
wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów

3
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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

3

6.

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

8

7.

Wydawanie decyzji zmieniających decyzje na
usunięcie drzew krzewów

6

8.

Prowadzenie postepowań w zakresie
gospodarki odpadami

8

9.

Wydawanie zaświadczeń z uproszczonych
planów urządzania lasu

98

10.

Wydawanie kart rejestrujących sprzęt
pływający służący do amatorskiego połowu ryb

1

11.

Wydawanie kart wędkarskich

4

12.

Wydawanie decyzji z zakresu wyłączenia
gruntów z produkcji rolnej

26

13.

Wydawanie postanowień uzgadniających
projekty decyzji o warunkach zabudowy

52

14.

Udzielenie informacji na temat posiadanych
dokumentacji geologicznych

4

15.

Prowadzenie spraw z zakresu geologii

4

16.

Weryfikacja informacji dotyczących opłaty
eksploatacyjnej za wydobyta kopalinę

3

 Sporządzono i przesłano do Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w
Gdańsku sprawozdanie RRW - 11 za rok 2019 z realizacji przepisów ustawy o
ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji
rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż
torfów;
 Sporządzono i przesłano sprawozdanie Oś-4p za rok 2019 dotyczące gospodarowania
dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych
przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
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 Sporządzono i przesłano aneksy na rok 2020 dla Nadleśnictw (Kwidzyn, Dobrocin i
Susz) do zawartych porozumień w sprawie nadzoru nad lasami niestanowiącymi
własności Skarbu Państwa;
 Wysłano przypomnienie do właścicieli upraw leśnych założonych w 2002 i 2003 r.
otrzymujących ekwiwalent, o obowiązku informowania Starosty Sztumskiego o
nabyciu prawa do emerytury lub renty oraz o zmianach dotyczących prawa własności
zalesionego gruntu, w celu prawidłowego nadzoru nad wydatkowaniem środków
przeznaczonych na wypłatę ekwiwalentu;
 Wysłano przypomnienie do osób, które uzyskały zezwolenie na wyłączenie gruntów
rolnych z produkcji za opłatą, o obowiązku powiadomienia Starosty o dacie
faktycznego wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej.
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

L.P.

NAZWA ZADANIA

ILOŚĆ

1.

Wydawanie praw jazdy

27

2.

Wydanie międzynarodowych praw jazdy

0

3.

Wydawanie decyzje dot. cofnięcia uprawnień do
kierowaniem pojazdami mechanicznymi

15

4.

Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie
i psychologiczne

16

5.

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

4

6.

Przywrócenie po cofnięciu uprawnień do kierowania
pojazdami

2

7.

Ilość wysłanych zapotrzebowań na aka, otrzymanych i
przekazanych akt kierowcy

5

8.

Ilość utworzonych profili kandydatów na kierowców

5

9.

Zarejestrowanie i przerejestrowywanie pojazdów

10.

Wydawanie decyzji dot. skasowania pojazdów

7

11.

Udostępnianie danych właścicieli pojazdów na wnioski
uprawnionych podmiotów – pojazdów

2

12.

Zgłoszenie sprzedaży pojazdów

48

13.

Wydanie dowodów rejestracyjnych

198

14.

Zmiana danych w dowodach rejestracyjnych
18

148

0

UWAGI

15.

Wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie
drogowym

2

16.

Wydawanie uzgodnień projektów zagospodarowania
terenu

2

17.

Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego

7

18.

Opiniowanie projektów czasowej organizacji ruchu

2

19.

Zatwierdzanie projekty czasowej organizacji ruchu

6

20.

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

0

21.

Wydane wypisy do licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego rzeczy

0
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WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ GRUPĘ INTERWENCYJNĄ WYDZIAŁU
KT
L.P.

NR DROGI miejscowość

RODZAJ WYKONANYCH PRAC/ZADAŃ

1

nr 3125G Jasna – Bągart

remont masą na zimno ubytków w nawierzchni
bitumicznej, ilość wbudowanej masy 1225 kg

2

nr 3168G ul. Kościuszki w
Sztumie

wymiana uszkodzonego słupka znaku D-6 – przejście
dla pieszych

3

budynek sali Starostwa
Powiatowego przy ul. Reja
12 w Sztumie

Zamurowanie 3 szt. okien w piwnicy budynku

5

nr 3143G Pierzchowice –
Wilczewo, nr 3137G
Mikołajki Pomorskie –
Nowe Minięta

remont masą na zimno ubytków w nawierzchni
bitumicznej, ilość wbudowanej masy 400 kg,

6

nr 3127G Stary Dzierzgoń
– Mortąg, 3117G Stary
Dzierzgoń – Piaski,

remont masą na zimno ubytków w nawierzchni
bitumicznej, ilość wbudowanej masy 775 kg,

7

nr 3116G Cieszymowo Matule

remont masą na zimno ubytków w nawierzchni
bitumicznej, ilość wbudowanej masy 300 kg,

8

nr 3122G w miejscowości
Prakwice

uzupełnienie wyrwy w poboczu i nawierzchni drogi po
wywróconym drzewie

9

nr 3141G Sztum - Postolin

10

nr 3114G ul. Dzierzgońska
w Mikołajkach
Pomorskich

11

nr 2936G Żuławka
Sztumska – Dzierzgoń, nr
3124G Budzisz - Jasna, nr
3125G Jasna - Nowiec, nr
3100G Waplewo - Ramoty

rozdrabnianie gałęzi i krzaków zalegających w rowach
przydrożnych
wykonanie przejścia dla pieszych wraz z dojściem z
kostki polbruk o powierzchni 10 m2 i obniżeniem
krawężnika w istniejącym chodniku, wykonanie
oznakowania poziomego i pionowego
demontaż oznakowania pionowego B-18 – ograniczenie
tonażu do 12 t.

12

nr 3107G w miejscowości
Gościszewo

remont masą na zimno ubytków w nawierzchni
bitumicznej, ilość wbudowanej masy 250 kg,
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13

nr 3110G Waplewo
Osiedle

14

3118G Pudłowiec Myślice

usypanie pobocza z frezu asfaltowego na zakrętach w
okolicy byłego przejazdu kolejowego o długości 55 m i
szerokości 0,6 m
wycinka zakrzaczeń rosnących w pasie drogi w ilości 350
m/b

1. Dokonano odbioru prac polegających na wycince drzew w ilości 116 szt. i wiatrołomów
w ilości 38 szt. wraz z frezowaniem pni w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu
sztumskiego wykonanych przez firmę P&M Expert Service Paweł Trepkowski, Blizawy 11,
86-160 Warlubie.
2. Trwają prace związane z przebudową dróg:
- nr 3114G Mikołajki Pomorskie – Dworek wykonano:
- wycinkę drzew w poboczu,
- chodniki i zatoczkę w miejscowości Dworek,
- nr 3105G Koślinka – Dąbrówka Malborska wykonano:
- oczyszczenie rowów,
- podbudowę pod poszerzenie jezdni,
- przepusty pod zjazdami.
- nr 3133G Myślice – Zalewo odcinek Latkowo – gr. powiatu, od km 11+400 do km
13+587 długość odcinka 2,187 km wykonano:
- oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i krawędzi jezdni,
- wykonanie warstwy wyrównawczej mieszanką bitumiczną gr. 0-4 cm,
- wykonanie warstwy wiążącej mieszanką bitumiczną gr. 4 cm,
3. Podpisano umowy z wykonawcami na kompleksowe bieżące utrzymanie jezdni i chodników
w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta Sztum i Dzierzgoń.
Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu
1. Odbyto 1 naradę roboczą z wykonawcą i inspektorami nadzoru inwestorskiego,
dotyczących przebudowy III piętra Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie z
przeznaczeniem na oddział rehabilitacji kardiologicznej.
L.P.

NAZWA ZADANIA

ILOŚĆ

1.

udzielanie pozwoleń na budowę

25

2.

Wydawanie zaświadczeń o
samodzielności lokalu

4

3.

Przyjmowanie zgłoszeń robót
budowlanych

23

4.

rejestrowanie dzienników budowy

9

5.

udzielanie odpowiedzi w sprawach
różnych

19

21
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6.

udzielanie odpowiedzi w ramach
udostepnienia informacji publicznej

1

7.

Sporządzenie sprawozdania
statystycznego

1

8.

wydawanie decyzji sprzeciwu na roboty
budowlane

3

9.

Wygasił decyzję pozwolenia na budowę

1

10.

przeniósł pozwolenia na nowych
inwestorów
złożył wnioski o warunki zabudowy na
budowę wind zewn. dla placówek

7

9.

6

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia
1. Spotkanie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w
Malborku w sprawie organizacji „Powiatowego Festiwalu Zdrowia”.
2. Do 6 marca wyznaczono termin składania wniosków o przyznanie stypendium starosty
za najlepsze wyniki w nauce. Wpłynęły 72 wnioski, wszystkie spełniają wymogi
formalne.
3. Trwa składanie deklaracji rodziców uczniów w sprawie wyrażenia bądź niewyrażenia
zgody na darmowe leczenie stomatologiczne.
4. Od 5 lutego, codziennie do odwołania składane jest sprawozdanie w związku z sytuacją
szkół i placówek oświatowych w związku z podejrzeniem wystąpienia zakażenia
koronawirusem.
5. Od 16 marca do 26 kwietnia nastąpiło zawieszenie zajęć w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat sztumski.
6. Dnia 5 marca odbyło się spotkanie z kierownikami aptek z terenu powiatu sztumskiego
celem ustalenia nowego grafiku dyżurów aptek.
7. Na bieżąco odbywają się spotkania z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z
terenu powiatu sztumskiego w związku z realizacją zdalnego nauczania i innych spraw
bieżących.
8. Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Trzymaj formę! Bądź zdrów.”
Laureatem w kategorii wiekowej 10-14 lat został Maksymilian Guzinski ze SOSW w
Kołozębiu , w kat. 15-18 Anna Berg z ZS w Sztumie.
9. Złożono wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach
modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dla szkoły
podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w
Kołozębiu.
10.Przyznano środki w wysokości 15 780 zł w ramach dotacji przedszkolnej dla
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach.
11.Otrzymano arkusze organizacyjne ze szkół i placówek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Sztumski.
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Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
L.P.

NAZWA ZADANIA

ILOŚĆ
spraw/wniosków

1.

Zarejestrowane pisma/wnioski kierowane
do Wydziału

716

2.

Wydawanie zezwoleń na wykreślenie
obciążeń z ksiąg wieczystych

3.

Wydawanie zaświadczeń o występujących
roszczeniach

10

4.

Wydawanie decyzji dotyczące czasowego
zajęcia nieruchomości stanowiących
własność osób fizycznych pod inwestycję
celu publicznego

1

5

Wydawanie kompletów dokumentów
dotyczących własności nieruchomości do
spraw emerytalnych

6

Wydawanie zaświadczeń o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi

0

7

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

4

8

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

0

9

Zakończenie postępowania
administracyjnego na podstawie decyzji
zatwierdzającej klasyfikację gruntów.

1

10

Wszczęcie postępowań w sprawie
klasyfikacji gruntów

2

11

Przyjęcie zgłoszeń prac geodezyjnych

109

12

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

103

23

0

1

UWAGI

13

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

121

14

Przyjęcie operatów do powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

111

15
16
17

18

19

20

21

22
23

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

304
190
52

14836

83

394

122

3
33

1. Wszczęto 2 postępowania administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości,
2. Wszczęto 1 postępowanie administracyjne w sprawie zajęcia czasowego
nieruchomości,
3. Przeprowadzono przetarg i wyłoniono dzierżawcę nieruchomości zajętej pod
Przystań Żeglarską Biała Góra stanowiącą własność Powiatu Sztumskiego,
4. Wydano zgodę na dysponowanie na cele budowalne działką nr 506, położoną w
obrębie 2- miasta Sztum dla Gminy Sztum w celu zagospodarowania działki nr
505/11 na cele parkingowe.
5. Sporządzono i przesłano do Głównego Urzędu Statystycznego rejestr cen i
wartości nieruchomości za 2019 r.
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 rozstrzygnięty został konkurs "Wielkanocny zajączek" dla dzieci i
młodzieży z pieczy zastępczej,
 sporządzono i przekazano do Oddziału PFRON w Gdańsku zapotrzebowanie o
przyznanie środków PFRON na realizację programu "Pomoc osobom
niepełnosprawnym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych
chorobami zakaźnymi" - Moduł III,
 złożono w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie realizacji
projektu w odpowiedzi na konkurs w ramach Działania 6.2.2 Rozwój usług
społecznych,
 pozostałe bieżące działania związane z zadaniami ustawowymi oraz
sprawozdawczość roczna.
Powiatowy Urząd Pracy w |Sztumie z/s Dzierzgoiń
1. 02.03.2020r. - Zawiązanie Partnerskiego Zespołu Kooperacji (deklaracja
współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami
innych polityk sektorowych w gminach miejsko – wiejskich;
2. 10.03.2020r. – warsztaty dla bezrobotnych kobiet w ramach wydarzenia „Marzec
na obcasach”;
3. 12.03.2020r. – spotkanie informacyjne dla dyrektorów szkół oraz doradców
zawodowych z terenu powiatu sztumskiego w zakresie poradnictwa zawodowego
realizowanego przez PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu;
4. 03.04.2020r. – złożono wniosek o środki rezerwy Funduszu Pracy na kwotę 400tys.
zł;
5. 07.04.2020r. – przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy
ministra właściwego do spraw pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy
w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu w 2020 roku zadań określonych w art. 15zzb –
15zze ustawy, w wysokości 400,0 tys. zł.
6. 14.04.2020r. – złożono wniosek o środki rezerwy z FP na kwotę 1 8 077,1 tys. zł.;
7. 17.04.2020r. – przyznanie dodatkowych środków z rezerwy ministra właściwego do
spraw pracy, kwota dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie przez
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu w 2020 roku zadań
określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy, w wysokości 1 877,1 tys. zł.
8. 16.04.2020r. - złożono wniosek o środki rezerwy z FP na kwotę 2 000,0tys. zł.
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
W związku ze stanem epidemicznym działalność poradni została ograniczona w
terminie 26.03- 25.04.2020 do pracy zdalnej, zgodnie z Zarządzenia Nr 16/2020 Starosty
Powiatu Sztumskiego z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania
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jednostek organizacyjnych w powiecie sztumskim w związku z zagrożeniem
koronawirusem COVID-19.
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie zmieniła organizację i czas pracy
od dnia 26 marca 2020 r. do 25 kwietnia 2020 r. :
1) Zarządzona zostaje praca zdalna pracowników poprzez codzienny kontakt
telefoniczny, e- mailowy: pppsztum@interia.pl oraz przez
e-maile pracowników, a także Skype , czy też portale społecznościowe.
2) Poradnia pracuje w godzinach 8.00-14.00
3) Dyżury telefoniczne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 800- 1200,

pod nr tel. 55 247 23 14 w poradni oraz w domu.
4) Dyżur telefoniczny w Powiatowej Linii Wsparcia pod nr tel. 889 350 314.
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 styczeń – marzec
2020r. na kwotę 47 467,22 złotych. Ponadto trwa kontrola projektu za okres
01.01.2015r. do 31.10.2019r.
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 za okres styczeń – marzec 2020r.
na kwotę 10 012,90 złotych. Ponadto trwa kontrola projektu za okres
01.09.2016r. do 31.12.2019r.
3. Projekt pn. „Montaż aktywnego przejścia dla pieszych przy szpitalu w Sztumie

w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych” został rekomendowany do II
etapu postępowania konkursowego w ramach „Programu Ograniczania
Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020” (2020 r.) Działanie „Bezpieczne
przejścia dla pieszych”.
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4. Projektu pn. „Zakup sprzętu elektronicznego w celu realizacji zajęć zdalnych w

powiecie sztumskim” ze środków Oś I Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w
możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach ZDALNA SZKOŁA Program Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 – pozyskane dofinansowanie 70 000,00 zł.
5. Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi

powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w
miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość projektu 639 943,47 złotych,
wnioskowane dofinansowanie 407 196,00 złotych.

III Część
Informacja z działalności Zarządu
w okresie międzysesyjnym
W okresie międzysesyjnym tj; od 22.04.2020 do 12.05.2020 roku Zarząd Powiatu
Sztumskiego odbył 4 posiedzenia, podczas których zajmował się następującymi
sprawami:
W zakresie finansów i budżetu
4. Zarząd podjął uchwały:

a) umorzenia części czynszu najmu oraz obniżenia stawki czynszu najmu lokalu
użytkowego położonego w Sztumie przy ul. Reja dla Przedsiębiorstwa Zdrówko
na okres 3 miesięcy tj. od marca 2020 r. do maja 2020 r. w związku z panującą
epidemią koronawirusa.
b) zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.
c) zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.
5. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) określenia zadań i wysokości środków PFRON na poszczególne zadania w

2020r.
b) zmiany budżetu powiatu na 2020 rok.
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok
d) o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019r. z dnia
30.12.2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sztumskiego na lata 2020-2028.
6. Zarząd przyjął informację:
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a) z wyboru oferty na zakup i dostawę sprzętu komputerowego.
7. Zarząd nie wyraził zgody:
a) na umorzenie Szpitalom Polskim S.A czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy
działki nr 403/16 wraz z zespołem budynków szpitalnych na okres od 20 kwietnia
2020 r. do czasu zakończenia epidemii koronawirusa.
b) na umorzenie Pani Bożenie Chmielewskiej czynszu dzierżawnego za dzierżawę
gruntu pod budynkiem „PLUS” w okresie od kwietnia 2020 r. do czas zakończenia
epidemii koronawirusa.
W zakresie edukacji i kultury
1. Zarząd zatwierdził:

a) arkusze organizacyjne szkół i placówek oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Sztumski – po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Pomorskiego Kuratora Oświaty.
2. Zarząd pozytywnie zaopiniował:

a) Uchwałę Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie
z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie
oddziałów przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym
wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w
Dzierzgoniu.
b) Uchwałę Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy
oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres
od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.
c) Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z
organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

W zakresie komunikacji, transportu i dróg
1. Zarząd przyjął:
a) informację w sprawie wystąpienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w Gdańsku w sprawie przejazdu pojazdów nienormatywnych dla
budowy farmy wiatrowej Jasna I.
b) informację z rozstrzygnięcia przetargu na remont chodnika w Waplewie Wielkim.
2. Zarząd zapoznał się:
a) z informacjami dotyczącymi remontów dróg.
W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami
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1. Zarząd wyraził zgodę:
a)na zmianę lokalizacji wiaty śmietnikowej przez Szpital Polski Sztum na terenie
działki nr 403/16, położonej w obrębie 2.
b)na przedłużenie terminu podpisania umowy dzierżawy na przystań w Białej Górze.
c)na wykonanie podziału geodezyjnego działki 375, obręb Morany zajętej pod drogę
powiatową nr 3100G w celu uregulowania stanu prawnego.
d)na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Starostwa
Powiatowego w Sztumie przy ul. Reja 12 na rzecz Spółki American Heart of Poland z
siedzibą w Ustroniu.
W zakresie innych spraw
1. Zarząd wyraził zgodę:
a) dla Szpitala Polskiego Sztum na kasację sprzętu.
b) na zainstalowanie przewodów światłowodowych na budynku Starostwa przy ul.
Reja 12 na potrzeby Szpitala Polskiego w Sztumie (budynek sali audytoryjnej).
2. Zarząd przyjął:
a) sprawozdanie z działalności PCPR – ocena zasobów pomocy społecznej w 2019 r.
b) informację z posiedzenia Komisji Konkursowej Otwartego Konkursu Ofert na
2020 rok z zakresu Edukacji, Oświaty i Wychowania, z zakresu Kultury, Sztuki,
Ochrony Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 05.05.2020 roku, z
zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej z dnia z
dnia 05.03.2019 roku.
3. Zarząd podjął uchwały:
a) powołania Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert w

otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: edukacji,
oświaty i wychowania; działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy
społecznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
b) przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu pn. „Pomoc osobom
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych
wywołanych chorobami zakaźnymi”
4. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) określenia zadań i wysokości środków PFRON na poszczególne zadania w 2020r.-

referuje Kierownik PCPR
b) wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o
zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w Liceum
Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila
Norwida w Dzierzgoniu
c) uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
d) uchwalenia Statutu Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie
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W zakresie poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego
wykonano następujące prace:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
L.P.

ILOŚĆ

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

5

2.

Prowadzenie postępowań związanych z
wycinką drzew/krzewów

23

3.

Wydawanie decyzji w zakresie usunięcia
drzew/krzewów z działek gminnych

6

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

3

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

6.

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

8

7.

Wydawanie decyzji zmieniających decyzje na
usunięcie drzew krzewów

7

8.

Prowadzenie postepowań w zakresie
gospodarki odpadami

8

9.

Wydawanie zaświadczeń z uproszczonych
planów urządzania lasu

22
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10.

Wydawanie kart rejestrujących sprzęt
pływający służący do amatorskiego połowu ryb

6

11.

Wydawanie kart wędkarskich

21

12.

Wydawanie decyzji z zakresu wyłączenia
gruntów z produkcji rolnej

1

13.

Wydawanie postanowień uzgadniających
projekty decyzji o warunkach zabudowy

7

14.

Udzielenie informacji na temat posiadanych
dokumentacji geologicznych

3

15.

Prowadzenie spraw z zakresu geologii

3

16.

Weryfikacja informacji dotyczących opłaty
eksploatacyjnej za wydobyta kopalinę

2

 Przesłano do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej danych w
zakresie liczby rejestracji na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985
r. o rybactwie śródlądowym.
 Ustalono i podzielono się czynsz dzierżawny na 2020 r. za użytkowanie obwodów
łowieckich zlokalizowanych na terenie powiatu sztumskiego
Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

L.P.

NAZWA ZADANIA

ILOŚĆ

1.

Wydawanie praw jazdy

9

2.

Wydanie międzynarodowych praw jazdy

0

3.

Wydawanie decyzje dot. cofnięcia uprawnień do
kierowaniem pojazdami mechanicznymi

5

4.

Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie
i psychologiczne

9

5.

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

0

6.

Przywrócenie po cofnięciu uprawnień do kierowania
pojazdami

1

7.

Ilość wysłanych zapotrzebowań na aka, otrzymanych i
przekazanych akt kierowcy

7
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8.

Ilość utworzonych profili kandydatów na kierowców

42

9.

Zarejestrowanie i przerejestrowywanie pojazdów

172

10.

Wydawanie decyzji dot. skasowania pojazdów

21

11.

Udostępnianie danych właścicieli pojazdów na wnioski
uprawnionych podmiotów – pojazdów

4

12.

Zgłoszenie sprzedaży pojazdów

43

13.

Wydanie dowodów rejestracyjnych

217

14.

Zmiana danych w dowodach rejestracyjnych

15

15.

Wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie
drogowym

2

16.

Wydawanie uzgodnień projektów zagospodarowania
terenu

1

17.

Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego

7

18.

Opiniowanie projektów czasowej organizacji ruchu

3

19.

Zatwierdzanie projekty czasowej organizacji ruchu

6

20.

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

0

21.

Wydane wypisy do licencji na wykonywanie krajowego
transportu drogowego rzeczy

0
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WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ GRUPĘ INTERWENCYJNĄ WYDZIAŁU
KT
L.P.

NR DROGI - miejscowość

RODZAJ WYKONANYCH PRAC/ZADAŃ

UWA
GI

1

nr 3105G Dąbrówka Malb.

2

nr 3109G Pietrzwałd

okoszenie i czyszczenie chodnika w pasie drogi ok. 60
m/b
okoszenie i oczyszczenie chodnika w pasie drogi

3

nr 2936G miejscowość
Nowiec

miejscowe uzupełnienie ubytków w poboczach drogi
kruszywem betonowym w ilości 3 900 kg

4

nr 3129G miejscowość
Jordanki

Montaż znaku b-33 – ograniczenie do 40 km/h

5

nr 3129G Bukowo – Telkwice Montaż tablic informacyjnych
utrudnieniach na drodze – 8 szt.
nr 3133G Latkowo – gr.
gminy

o

budowie

i

3105G Koślinka – Dąbrówka
Malb.
3114G Mikołajki Pom. –
Dworek
6

nr 3123G Żuławka Sztumska

7

3118G Pudłowiec - Myślice

8

przy budynku Starostwa

uzupełnienie ubytków w poboczu frezem asfaltowym
ilość 10 t
wycinka zakrzaczeń rosnących w pasie drogi w ilości
ok. 700 m/b
prace porządkowe- mycie schodów myjką
ciśnieniową, oczyszczenie zieleńców, malowanie
ławek,
montaż pojemnika - serca na nakrętki

1. Trwają prace związane z przebudową dróg:
- nr 3105G Koślinka – Dąbrówka Malborska wykonano warstwy nawierzchni
bitumicznej, pobocza i uporządkowano rowy, ustawiono oznakowanie pionowe,
- nr 3133G Myślice – Zalewo odcinek Latkowo – gr. powiatu, od km 11+400 do km
13+587 długość odcinka 2,187 km wykonano wycinkę drzew, trwa wycinka zakrzaczeń,
- nr 3129G odcinek Bukowo – Telkwice, długość 1,019 km, wykonano przepusty pod
zjazdami, krawężniki obramowania zjazdów i chodnika, warstwy bitumiczne
nawierzchni
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2,. Trwają prace związane z remontami cząstkowymi na drogach powiatowych:
- wykonano remont grysami i emulsją na drogach:
nr 3104G Balewo – Krasna Łąka, nr 3122G Pronie – Lubochowo, 3127G Matule – Piaski –
Stary Dzierzgoń, Budzisz – Jasna – (Złotnica),
- wykonano remont masą na gorąco na drogach:
nr 3129G Jordanki – Bukowo, nr Jurkowice – Szropy, 3100G Tulice - Waplewo
- remont masą na gorąco z wycięciem na drogach:
- nr 3110G Waplewo Wlk. – Waplewo Osiedle., nr 3109G Sztum – Kalwa, 3117G Stary
Dzierzgoń – Piaski - Matule,

Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu
1. Odbyto 1 narad roboczych z wykonawcą i inspektorami nadzoru inwestorskiego,
dotyczących przebudowy III piętra Zespołu Szkół Policealnych w Sztumie z
przeznaczeniem na oddział rehabilitacji kardiologicznej.
2. Wystąpiono o decyzje celu publicznego na budowę wind zewn. dla pozostałych
jednostek powiatowych: ZSZ w Barlewiczkach, PUP Dzierzgoń, SOSW Uśnice,
SOSW Kołoząb, ZS w Sztumie.
3. Dnia 30.04.2020 r. uczestniczono w protokolarnym odbiorze Przystani Żeglarskiej
w B. Górze od obecnego operatora na rzecz Powiatu Sztumskiego. Ponadto zlecono
dokonanie corocznego przeglądu technicznego pomostów pływających tworzących
przystań cumowniczą.

L.P.
NAZWA ZADANIA
1.
udzielanie pozwoleń na budowę
2.
wydawanie zaświadczeń o samodzielności
lokalu
3.
przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych
4.
rejestrowanie dzienników budowy
5.
udzielenie informacji w sprawach różnych
6.
udzielanie
odpowiedzi
w
ramach
udostepnienia informacji publicznej
7.
przenoszenie decyzji na rzecz nowego
inwestora
8.
wydawanie decyzji sprzeciwu na roboty
budowlane
9. sporządził sprawozdanie statystyczne
10. wygasił decyzję pozwolenia na budowę
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ILOŚĆ
9
6
28
15
10
1
2
1
1
1

UWAGI

11.
12.
13.
14.

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

0
0
0

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia
1. Od 5 lutego, codziennie do odwołania składane jest sprawozdanie w związku z sytuacją

2.
3.

4.

5.

6.
7.

szkół i placówek oświatowych w związku z podejrzeniem wystąpienia zakażenia
koronawirusem.
Od 16 marca do 24 maja nastąpiło zawieszenie zajęć w szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat sztumski.
Na bieżąco odbywają się spotkania z dyrektorami szkół i placówek oświatowych z
terenu powiatu sztumskiego w związku z realizacją zdalnego nauczania i innych spraw
bieżących.
Pozyskano środki w wysokości 2 480 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Kołozębiu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa” na doposażenie biblioteki szkolnej w nowości wydawnicze.
Dnia 12 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o
przyznanie Stypendium Starosty za wyniki w nauce. Wpłynęły 72 wnioski, wszystkie
spełniły wymogi formalne.
Złożono sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom
HIV i Zwalczania AIDS za 2019 rok.
Złożono sprawozdanie z realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka
za 2019 r. w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Sztumski.
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

L.P.

NAZWA ZADANIA

ILOŚĆ
spraw/wniosków

1.

Zarejestrowane pisma/wnioski kierowane
do Wydziału

339

2.

Wydawanie zezwoleń na wykreślenie
obciążeń z ksiąg wieczystych

0

3.

Wydawanie zaświadczeń o występujących
roszczeniach

7
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4.

Wydawanie decyzji dotyczące czasowego
zajęcia nieruchomości stanowiących
własność osób fizycznych pod inwestycję
celu publicznego

5

Wydawanie kompletów dokumentów
dotyczących własności nieruchomości do
spraw emerytalnych

6

Wydawanie zaświadczeń o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi

0

7

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

1

8

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

1

9

Zakończenie postępowania
administracyjnego na podstawie decyzji
zatwierdzającej klasyfikację gruntów.

1

10

Wszczęcie postępowań w sprawie
klasyfikacji gruntów

1

11

Przyjęcie zgłoszeń prac geodezyjnych

47

12

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

48

13

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

54

14

Przyjęcie operatów do powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

86

15
16
17

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

36

1

0

60
57
13

18

19

20

21

22
23

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

8074

43

197

87

2
12

1. Sporządzono dla Wojewody Pomorskiego sprawozdanie z gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa za 2019 r.,
2. Wystąpiono do Gmin na terenie Powiatu o wskazanie nieruchomości Skarbu
Państwa, którymi gospodarują Gminy bez uregulowanego stanu prawnego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie









sporządzono uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie przystąpienia Powiatu
Sztumskiego do realizacji programu PFRON "Pomoc osobom niepełnosprawnym
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami
zakaźnymi"
podpisano umowę nr POB/000005/11D w sprawie realizacji programu
PFRON: "Pomoc osobom niepełnosprawnym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł III,środki finansowe
w łącznej wysokości: 153.750zł,
sporządzono projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i
wysokości
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku,
odbyły się 22 spotkania Zespołu ds. oceny sytuacji dziecka (online,
telefonicznie, pisemne opinie o dzieciach ze szkół),
pozostałe bieżące działania związane z zadaniami ustawowymi oraz
sprawozdawczość roczna.
Powiatowy Urząd Pracy w Szumie z/s Dzierzgoń
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- Zawiązanie Partnerskiego Zespołu Kooperacji (deklaracja
współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami
innych
polityk
sektorowych
w gminach miejsko – wiejskich;
2) 10.03.2020r. – warsztaty dla bezrobotnych kobiet w ramach wydarzenia „Marzec
na obcasach”;
3) 03.04.2020r. – złożono wniosek o środki rezerwy Funduszu Pracy na kwotę 400
tys. zł;
4) 07.04.2020r. – przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy
ministra właściwego do spraw pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd
Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu w 2020 roku zadań określonych w art.
15zzb – 15zze ustawy, w wysokości 400,0 tys. zł.
5) 14.04.2020r. – złożono wniosek o środki rezerwy z FP na kwotę 1 8 077,1 tys. zł.;
6) 17.04.2020r. – przyznanie dodatkowych środków z rezerwy ministra właściwego
do spraw pracy, kwota dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie
przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu w 2020 roku
zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy, w wysokości 1 877,1 tys. zł.
7) 16.04.2020r. - złożono wniosek o środki rezerwy z FP na kwotę 2 000,0 tys. zł.
8) 23.04.2020r. - przyznanie dodatkowych środków z rezerwy ministra właściwego
do spraw pracy, kwota dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie
przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu w 2020 roku
zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy, w wysokości 2 000,0 tys. zł.
9) 28.04.2020r. - złożono wniosek o środki rezerwy z FP na kwotę 5 000,0 tys. zł.
10) 30.04.2020r. - przyznanie dodatkowych środków z rezerwy ministra właściwego
do spraw pracy, kwota dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie
przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu w 2020 roku
zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy, w wysokości 5 000,0 tys. zł.
Rynek pracy w powiecie sztumskim okres styczeń 2019 – kwiecień 2020r.
1) 2.03.2020r.
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Źródło: Opracowanie PUP na podstawie danych GUS.

Napływ i odpływ osób bezrobotnych w 2019 /2020
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odpływ

Liczba osób bezrobotnych w końcu miesiąca
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Jednocześnie informujemy, że w ramach Tarczy antykryzysowej Powiatowy
Urząd Pracy
w Sztumie z/s w Dzierzgoniu realizuje następujące wsparcia (dane na dzień
11.05.2020r.):
1. Dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz
należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w
przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID19;
Liczba wniosków ogółem – 72;
Łączna liczba zatrudnionych pracowników ujęta w złożonych wnioskach: 437;
Kwota dofinansowań w PLN w złożonych wnioskach: 1 064 481,87;
Liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie: 10;
Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 35;
Kwota dofinansowania w PLN we wnioskach rozpatrzonych pozytywnie: 551
619,01.
2. Dofinansowanie przedsiębiorcy części kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie
wystąpienia COVID-19;
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Liczba wniosków ogółem – 40;
Kwota dofinansowania w PLN w złożonych wnioskach: 204 420,00;
Liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie: 1;
Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 20;
Kwota dofinansowania w PLN we wnioskach rozpatrzonych pozytywnie: 103
220,00.
3. Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy;
Liczba wniosków ogółem – 1224;
Kwota pożyczek w PLN w złożonych wnioskach: 6 119 000,00;
Liczba wniosków rozpatrzonych negatywnie: 36;
Liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie: 1146;
Kwota dofinansowania w PLN we wnioskach rozpatrzonych pozytywnie: 5 729
000,00.
4. Dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie,
części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych
od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku
przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19
Liczba wniosków ogółem – 0;

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
1. Zgonie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020
r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświatowy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 oraz z Zarządzeniem nr 25/2020 Starosty Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 kwietnia 2020r. wznowiona została działalność od 04.05.2020r. w zakresie
prowadzonej diagnozy, przede wszystkim na potrzeby Zespołów Orzekających Poradni
oraz badania gotowości szkolnej, a także diagnozowania uczniów z kl. VIII, którzy nie
ukończyli 15 r. ż. a wybierają szkołę branżową I stopnia.
Stanowisko ds. promocji powiatu i pozyskiwania środków pozabudżetowych
1. W ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat sztumski”, realizowanego w
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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 styczeń – marzec 2020r. na kwotę 47 467,22 złotych.
Ponadto trwa kontrola projektu za okres 01.01.2015r. do 31.10.2019r.
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 20142020, Oś priorytetowa nr 3 Edukacja, Działanie 03.03 Edukacja zawodowa,
Poddziałanie 03.03.01 Jakość edukacji zawodowej, został złożony wniosek o
płatność za okres styczeń – marzec 2020r. na kwotę 10 012,90 złotych. Ponadto trwa
kontrola projektu za okres 01.09.2016r. do 31.12.2019r.
3. Projekt pn. „Montaż aktywnego przejścia dla pieszych przy szpitalu w Sztumie w

celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych” został rekomendowany do II etapu
postępowania konkursowego w ramach „Programu Ograniczania Przestępczości i
Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2018 - 2020” (2020 r.) Działanie „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.
4. Projektu pn. „Zakup sprzętu elektronicznego w celu realizacji zajęć zdalnych w

powiecie sztumskim” ze środków Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu
Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA
SZKOŁA Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – pozyskane
dofinansowanie 70 000,00 zł.

5.

Złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3106G na odcinku droga krajowa nr 55 do stacji kolejowej w
miejscowości Gościszewo o długości 633 metrów” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i
w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Wartość projektu 639 943,47 złotych, wnioskowane
dofinansowanie 407 196,00 złotych.

6.

Powiat Sztumski przystąpił do projektu pn. „Zwiększenie dostępności i podniesienie
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jakości usług zdrowotnych na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Malbork – Sztum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Zasoby ochrony
zdrowia, w związku z epidemią COVID-19 przyznane zostało dofinansowanie na
zakup środków ochrony osobistej i sprzętu do dezynfekcji dla:


Szpital Polski Sztum – 1 000 000,00 złotych



Karetki Sztumskie Sp. z o.o. – 350 000,00 złotych

Sprawozdanie z działalności
Przewodniczącego ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.
tj. Starosty Powiatu Sztumskiego i stanowiska ds. zarzadzania
kryzysowego.
W dniu 13.02.2020 r.
- Wydano ostrzeżenie o zagrożeniu epizootią (ptasia grypa) dla gminy Stary Dzierzgoń
w związku z ogniskiem zapalnym w gm. Zalewo woj. Warmińsko-mazurskie,
obejmujący swoim promieniem zagrożenia obszar gm. Stary Dzierzgoń.
- Przesłano do gmin oraz Szpital Polski w Sztumie wniosek o sporządzenie raportu
bilansu medycznego oraz bazy łóżkowej zastępczej w poszczególnych gminach oraz
szpitalu celem przekazania zestawień zbiorczego do WBiZK PUW w Gdańsku. Raport
został przesłany w dniu 28 lutego 2020 r.
- Organizacja spotkania przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Pan
insp. Tomasz Czaja – Komendant Powiatowy Policji i działania ratownicze Pan bryg.
Tomasz Banach – Komendant Powiatowy Straży Pożarnej ze Starostą Sztumskim Panią
Sylwią Celmer (Przewodniczącą Powiatowego Zespołu ds. Zarzadzania Kryzysowego) .
Poruszono tematy dotyczące bieżących jak i planowanych działań zmierzających do
zacieśnienia współpracy wszystkich zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa na
terenie powiatu stron, w tym administracji publicznej, służb i inspekcji jak i omówiono
potrzeby wynikające z aktualnej sytuacji w tym zakresie pozwalających na zachowanie
ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych. Pan bryg. Tomasz Banach – Komendant
Powiatowy Straży Pożarnej na ręce Pani Starosty Sylwii Celmer złożył obszerny raport
o stanie bezpieczeństwa powiatu za 2019 rok. Obaj Panowie Komendanci przedstawili
także swoje bieżące potrzeby w zakresie inwestycji i wyposażenia podległych im służb.
W dniu 19.02.2020 r.
- Spotkanie 19.02.2020 roku od godz. 10.00 do godz. 11.30 | ASF
- Na terenie siedziby Starostwa Powiatowego w Sztumie z ramienia Starosty Sztumskiego
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
Powiatu Sztumskiego zostało zorganizowane spotkanie przedstawicieli n/w organizacji z
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przedstawicielami administracji publicznej w sprawie planowania i realizacji zadań z
zakresu aktywnych działań w ramach walki z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) na
terenie powiatu Sztumskiego i gmin powiatu Sztumskiego.
W spotkaniu udział wzięli:
Starostwo Powiatowe w Sztumie – Kazimierz Szewczun – Wicestarosta;
Powiatowa Inspekcja Weterynarii w Malborku – Wojciech Szczerbiński – Powiatowy
Lekarz Weterynarii | Katarzyna Wiercińska – Zastępca Powiatowego Lekarz Weterynarii;
Urząd MiG Sztum – Wojciech Bednarski – Komendant Straży Miejskiej;
Urząd MiG Dzierzgoń – Aleksandra Kun – Kierownik Referatu Organizacyjnego | Agata
Miszczuk - Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych;
Urząd Gminy Stary Dzierzgoń – Ilona Linkiewicz – Stanowisko ds. obrony cywilnej i
ochrony środowiska;
Nadleśnictwo Kwidzyn – Michał Wudarczyk – Zastępca Nadleśniczego;
Koło Łowieckie „Knieja” w Dzierzgoniu – Roman Kulpa – Prezes Zarządu | Marian
Maślanka – Łowczy | Marian Piecek – Podłowczy;
Koło Łowieckie „Darz Bór” w Sztumie – Maciej Baurycza – Prezes Zarządu | Andrzej
Płóciennik – Łowczy;
Koło Łowieckie „Cyranka” w Sztumie – Piotr Smoliński – Prezes Zarządu.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku przedstawił aktualna sytuację oraz
dotychczasowe sposoby, zakres oraz formy realizacji działań walki z zagrożeniem i
zapobieganiem rozprzestrzenianiu ASF na terenie powiatu Malborskiego i Sztumskiego.
Poruszono kwestię ryzyka związanego z możliwościami dalszego rozprzestrzeniania się
wirusa ASF. Przedyskutowano ewentualne wynikających z dotychczasowych
doświadczeń myśliwych jak i Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku
wystąpienia możliwych ryzyka, wątpliwości oraz zaobserwowanych problemów.
Ustalono istniejące możliwości wsparcia ze strony Nadleśnictwa Kwidzyn w przypadku
działań zorganizowanych poszukiwań związanych z utylizacją znalezionych padłych.
Przedstawiciele kół łowieckich z terenu powiatu Sztumskiego zobowiązali się do
zaplanowania działań na okres 2 miesięcy (miesiąc marzec i kwiecień br.) wraz z
określeniem miejsc poszukiwań i planowanych do wykorzystania zasobów do dnia
24.02.2020 roku. Powiatowy Lekarz Weterynarii ustalił kolejności przeszukiwania
obszarów poszczególnych obwodów łowieckich poczynając od obwodów „strefy
czerwonej” w gminie Stary Dzierzgoń i Dzierzgoń. Zaproponowano potrzebę
rozszerzenia współpracy o koło łowieckie z obszaru gminy Zalewo jak też Nadleśnictwo
Susz. Przekazane zostaną również do wszystkich kół łowieckich powiatu Sztumskiego
stosowne dodatkowe wytyczne i procedury postępowania w zakresie walki z zagrożeniem
ASF. Raporty w cyklu co 2 tygodnie będzie przekazywany z Powiatowej Inspekcji
Weterynarii w Malborku do Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony
Ludności i Spraw Obronnych Powiatu Sztumskiego.
- Spotkanie 19.02.2020 roku od godz. 12.00 do godz. 15.00 | PZZK
W dniu 19.02.2020 roku na terenie siedziby Starostwa Powiatowego w Sztumie odbyło
się spotkanie przedstawicieli n/w straży, służb i inspekcji powiatowych z
przedstawicielami administracji publicznej Powiatu Sztumskiego w sprawie wstępnych
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zasad współpracy oraz powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Starosty Sztumskiego wraz z regulaminem pracy PZZK.
W spotkaniu udział wzięli:.
Starostwo Powiatowe w Sztumie – Kazimierz Szewczun – Wicestarosta;
Komenda Powiatowa Policji w Sztumie – Tomasz Czaja – Komendant Powiatowy | Rafał
Urbański – Naczelnik Wydziału Organizacji Służby i Prewencji Kryminalnej;
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie – Tomasz Banach –
Komendant Powiatowy | Wojciech Frąckowiak – Z-ca Komendanta Powiatowego ;
Powiatowa Inspekcja Weterynarii w Malborku – Wojciech Szczerbiński – Powiatowy
Lekarz Weterynarii | Katarzyna Wiercińska – Zastępca Powiatowego Lekarz Weterynarii;
Powiatowy Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku – Stanisława Sosnowska –
Zca Dyrektora;
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sztumie – Dorota Bulkowska;
Geodeta Powiatowy w Sztumie – Krystyna Szczepanek;
Szpital Polski Sp. z o. o. w Sztumie – Marianna Kaczanowska - Dyrektor.
Przekazano uczestnikom spotkania informację dotyczącą zakresu ustawowych uprawnień
jak i obowiązków Starosty Sztumskiego oraz Stanowiska ds. zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Powiatu Sztumskiego obejmujących obszary
zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, ochrony ludności. Została przedstawiona
pełna informacja dotycząca kierunków działania wynikających z konieczności realizacji
zapisów ustawowych i współpracy wszystkich powiatowych straży, służb, inspekcji w
zakresie aktualizacji jak i budowy komplementarnego systemu bezpieczeństwa na terenie
powiatu. Omówiono bieżący stan, problemy, szanse, zagrożenia w poszczególnych
strażach, służbach i inspekcjach oraz organizacjach prywatnych „Szpital Polski” Sp. z o.
o. w Sztumie. Wskazano na konieczność podjęcie skoordynowanych, planowych
rozłożonych czasowo działań zmierzających do poszerzenia poziomu świadomości
zarówno wewnątrz poszczególnych instytucji i organizacji ale również wśród lokalnej
społeczności. Podniesiono potrzebę koordynacji działań w zakresie planowania na
poziomie cywilnym ale również w poszczególnych strażach, służbach i inspekcjach
pozwalających na zachowanie ciągłości działania. Przedstawiono szanse i mocne strony
w zakresie możliwości wykorzystania informacji przestrzennych oraz rozszerzenia
istniejących narzędzi przetwarzania danych przestrzennych na potrzeby planowani,
zarządzania i szacowania ryzyka, zarządzania kryzysowego, planowania cywilnego i
wymiany tych informacji między nimi. Omówiono projekt zarządzenia Starosty
Sztumskiego o powołaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wraz z
regulaminem.
W dniu 24.02.2020 r.
- Przesłano do WBiZK PUW w Gdańsku ocenę stanu przygotowań Obrony Cywilnej za
powiat sztumski na dzień 31.12.2019 roku.
- Przesłano do gmin powiatu, straży, służb i inspekcji wytyczne i informacje
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku w sprawie aktualizacji
posiadanych procedur, planów zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego na terenie
gmin wraz z załączoną procedurą celem służbowego wykorzystania na potrzeby działań
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analizy sytuacji, planowania działań zapobiegawczych i monitorujących w zakresie
ryzyka wystąpienia zagrożeń epidemiologicznych z prośbą o przekazanie do
kierownictwa wszystkich podmiotów zabezpieczenia medycznego, publicznego jak i
niepublicznego oraz do szkół, przedszkoli i organizacji prywatnych, firm gdzie występują
większe skupiska ludzi szczegółowych informacji opisanych w przesłanej procedurze
wraz ze wskazaniem zasad postępowania i informowania o możliwym wystąpieniu
zagrożenia epidemiologicznego na terenie Państwa gmin do osób odpowiedzialnych z
ramienia samorządu terytorialnego za zarządzanie kryzysowe – proponuję opracowanie
wersji własnej procedury postępowania i alarmowania o możliwym potencjalnym
zagrożeniu rozsyłanej do wymienionych instytucji i organizacji na terenie gmin.
Jednocześnie przekazano linki do dokumentów szczebla wojewódzkiego na wypadek
zagrożenia epidemiologicznego znajdującego się na stronach Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego PUW w Gdańsku.
W dniu 26.02.2020 r.
- Wydano pierwszy komunikat z ostrzeżeniem o zagrożeniu epidemiologicznym
koronawirusem SARS CoV-2 / COVID-19, który został przekazany do gmin powiatu,
straży, służb i inspekcji oraz szpitala z wnioskiem o rozpropagowanie informacji przez
burmistrzów, wójtów, komendantów i dyrektorów do podległych jednostek i wśród
pracowników instytucji. Przekazano informację odnoście danych kontaktowych na
terenie województwa pomorskiego szpitali wyspecjalizowanego w profilaktyce i leczeniu
chorób zakaźnych ujętego w wojewódzkim planie zabezpieczenia medycznego na
wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych.
- Zamieszczono na stronach powiatu sztumskiego informację związaną z profilaktyką
postępowania i zasady zachowania w związku z wystąpieniem ognisk zapalnych na
terenie krajów UE koronawirusa SARS CoV-2 / COVID-19. Brak było na ówczesny
moment potwierdzonych przypadków na terenie kraju. Rozpoczęto regularny, cyklicznie
aktualizowany proces informacyjny do lokalnej społeczności jak również do
poszczególnych gmin, straży, służb i inspekcji ze Stanowiska ds. Zarządzania
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Powiatu Sztumskiego, w tym
również z wykorzystaniem mediów społecznościowych oficjalnego profilu Starostwa
Powiatowego w Sztumie i www.facebook.com/kryzyspowiatsztumski . Zlecono projekt i
kolportaż plakatów ulotek na terenie całego powiatu. Przekazano materiały do wszystkich
samorządów gminnych i instytucji z terenu powiatu sztumskiego.
- Przesłano do WBiZK PUW w Gdańsku PLAN POSZUKIWANIA PADŁYCH
DZIKÓW NA TERENIE POWIATU SZTUMSKIEGO W MIESIĄCACH MARZEC i
KWIECIEŃ 2019 ROKU celem, który został uzgodniony między kołami łowieckimi,
Powiatowym Inspektorem Weterynarii w Malborku na spotkaniu w dniu 19 lutego 2020
r. Informacja została również przekazana do zainteresowanych gmin powiatu.
W dniu 27.02.2020 r.
- Na podstawie pisma z dnia 27.02.2020 roku Wojewody Pomorskiego w sprawie
przygotowania informacji dotyczących nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ministrów z
udziałem przedstawicieli administracji publicznej województw przesłano do gmin
powiatu wniosek o pilne przesłanie do Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego,
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Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Powiatu Sztumskiego dokładnych informacji
dotyczących kwestii dostępności (czas potrzebny na przygotowanie) miejsc
przeznaczonych na kwarantannę, które zostały ujęte w Wojewódzkim Planie Działania
na Wypadek Wystąpienia Epidemii, planowanych na terenie miast, gmin imprez o
charakterze masowym oraz informacji, według uznania które mogą być wykorzystane do
celów informowania w zakresie niezbędnych zasobów osobowych, sprzętowych,
lokalowych, organizacyjnych, technicznych, zaopatrzenia w wodę, żywność i leki w
przypadku konieczności wprowadzenia kwarantanny na terenie miejscowości lub gmin i
możliwości
realizacji
ograniczeń
związanych
potencjalnym
ryzykiem
epidemiologicznym.
W dniu 28.02.2020 r.
- Przesyłano do gmin, straży, służb informację od koordynatora CBŚP w sprawie
ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu terrorem kryminalnym. Ocena wiarygodności
została podana jako NISKA. Nie dotyczyła ona bezpośrednio obszaru powiatu
sztumskiego.
W dniu 02.03.2020 r.
- przesłano do gmin, straży, służb i inspekcji powiatu informację odnoście procedur
postępowania wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie
koronowirusa SARS CoV-2 / COVID-19 dla placówek oświatowych oraz przedszkoli,
żłobków jak też Publicznych i Niepublicznych Placówek Opieki Zdrowotnej, aptek i
punktów aptecznych. Jednocześnie zaktualizowano informację do wykorzystania celem
uzupełnienia we wcześniej przesłanych procedurach danych kontaktowych
wyznaczonych na terenie województwa pomorskiego szpitali wyspecjalizowanego w
profilaktyce i leczeniu chorób zakaźnych ujętego w wojewódzkim planie zabezpieczenia
medycznego na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych o zwiększonej gotowości do
reagowania wyznaczonych przez Wojewodę Pomorskiego.
- Zamieszczono na stronach powiatu sztumskiego aktualizację oraz nowe informację
związaną z profilaktyką postępowania i zasady zachowania w związku z wystąpieniem
ognisk zapalnych na terenie krajów UE koronawirusa SARS CoV-2 / COVID-19.
- Przekazano wytyczne wewnętrzne postepowania oraz uszczegółowiono informację do
wykorzystania odnoście procedur postępowania Głównego Inspektora Sanitarnego w
zakresie koronowirusa SARS CoV-2 / COVID-19 dla pracowników Starostwa
Powiatowego w Sztumie i jednostek zależnych.

W dniu 03.03.2020 r.
- W nawiązaniu do spotkania roboczego z dnia 19 lutego 2020 r. w związku z faktem, iż
do dnia 24 lutego 2020 roku nie wpłynęły żadne uwagi, poprawki do projektu zarządzenia
od stron biorących udział w spotkaniu w sprawie powołania Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony
Ludności i Spraw Obronnych Powiatu Sztumskiego przesłano celem służbowego
wykorzystania Zarządzenia Starosty Powiatu Sztumskiego Nr 7 z dnia 3 marca 2020 roku
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w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wraz z
załącznikiem stanowiący regulamin Funkcjonowania PZZK. Niniejsze zarządzenie
zostało przesłane do informacji również do stron zainteresowanych, które mogą na
zaproszenie Przewodniczącego PZZK zostać poproszone o udział w posiedzeniu w
ramach składu niestałego lub rozszerzonego Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego Powiatu sztumskiego ze względu na cel i charakter prac w trybie zwykłym
lub też ze względu na rodzaj i zasięg potencjalnego zagrożenia kryzysowego lub wynika
to z wcześniej podpisanych porozumień bądź notatek uzgodnień między stronami.
- Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1401) organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego
na terenie powiatu jest Starosta Powiatu Sztumskiego. W celu usprawnienia realizacji
przedmiotowych zadań starosta, na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy o zarządzaniu
kryzysowym, powołuje organ pomocniczy w postaci powiatowego zespołu zarządzania
kryzysowego, jednocześnie określając jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy.
W związku ze zmianami organizacyjnymi i personalnymi w Starostwie Powiatowym w
Sztumie zasadnym było wydanie zarządzenia w sprawie powołania powiatowego zespołu
zarządzania kryzysowego. Starosta Powiatu Sztumskiego wydał Zarządzenie Nr 7 w
sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wraz z
Regulaminem funkcjonowania stanowiącym załącznik do zarządzenia. Jednocześnie
zarządzenie zostało opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Sztumie.
- Przesłano do służb powiatowych podległych MSWiA celem służbowego wykorzystania
informację odnoście procedur postępowania opracowanych przez Głównego Inspektora
Sanitarnego w zakresie koronowirusa SARS CoV-2 / COVID-19.
W dniu 04.03.2020 r.
- Zwrócono się z zapytaniem w celach informacyjnych do Państwowej Powiatowej
Inspekcji sanitarnej w Malborku, w związku z pojawiającymi się informacjami w
mediach głównego nurtu o pierwszym z przypadków zakażenia koronawirusem SARS
CoV-2 / COVID-19 na terenie Polski wśród pasażerów autokaru, którym w m. Słubice z
obszaru Niemiec wjechał pacjent szpitala w Zielonej Górze zainfekowany korona
wirusem COVID-19, a z którym podróżowali inni pasażerowie udający się na tereny
miast i miejscowości północnej Polski
czy któryś z pasażerów opisywanego autobusu trafił w obszar odpowiedzialności
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku obejmujący również obszar
powiatu sztumskiego. Uzyskana w dniu następnym odpowiedź nie potwierdziła takiego
zagrożenia dla terenu powiatu sztumskiego.

W dniu 04.03.2020 r.
- W odpowiedzi na pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 05 marca 2020 roku przesyłano
tabele kontaktową powiatu sztumskiego oraz gmin z terenu powiatu droga mailową z
poszczególnych jednostek organizacyjnych administracji publicznej i znajdują się w
aktualnych na dzień dzisiejszy Kartach Stałego Dyżuru Stanowiska ds. Zarządzania
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Kryzysowego powiatu na potrzeby WBiZK PUW oraz RCB w związku z sytuacja
zagrożenia epidemicznego koronawirusem SARS CoV-2 / COVID-19.
W dniu 06.03.2020 r.
- przesłano zaproszenia do udziału w posiedzeniu zwykłym PZZK w imieniu Starosty
Powiatu Sztumskiego – Przewodniczącej PZZK Pani Sylwii Celmer, w składzie
rozszerzonym o Burmistrzów / Wójtów gmin powiatu sztumskiego oraz osoby
odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe w gminach, które poświęcone było
przekazaniu przez poszczególne osoby funkcyjne informacji na temat podjętych działań
zapobiegawczych, w tym organizacyjnych, planistycznych, wdrożonych procedur a także
możliwych, potencjalnych scenariuszy rozwoju sytuacji związanych z obecnym
zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS CoV-2 / COVID-19 na terenie
powiatu, kraju.
W dniu 06.03.2020 r.
- Przekazano do Dyrektora ZS im. CK. Norwida w Dzierzgoniu informacje dotyczące
procedury postepowania, ryzyka oraz możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji w
związku z wyjazdem grupy młodzieży szkolnej w ramach projektu ERASMUS do
Niemiec. Poinformowano o konieczności podjęcia niezbędnych kroków związanych z
poinformowaniem przed wyjazdem uczestników i opiekunów prawnych o zagrożeniu a
także o konieczności odpowiedniego udokumentowania działań w ramach posiadanych
przez Dyrektora szkoły kompetencji ustawowych i odpowiedzialności za
bezpieczeństwo.
W dniu 09.03.2020 r.
- Zwrócono się z wnioskiem o przekazanie listy uczestników wyjazdu w dniu 07.03.2020
roku do Niemiec w ramach projektu ERASMUS wraz z podaniem informacji
kontaktowych do tych osób.
- Przesłano do gmin oraz placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest
powiat sztumski przesyła otrzymane w tym dniu rekomendację od Wojewody
Pomorskiego i Pomorskiego Kuratora Oświaty dla placówek oświatowych na terenie
województwa pomorskiego rekomendacje MEN w związku z sytuacją związaną z
zagrożeniem zakażenia koronawirusem o nie organizowanie wycieczek szkolnych, a
także nieuczestniczenie w imprezach masowych do chwili ustania zagrożenia.
W dniu 11.03.2020 r.
- Przesłano do celów służbowych do WBiZK PUW w Gdańsku tabele kontaktową
powiatu sztumskiego oraz gmin z terenu powiatu wraz z Kartami Stałego Dyżuru w
powiecie i gminach.
- Na zaproszenie Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Powiatu Sztumskiego Pani Sylwii Celmer na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z
dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U 2018 r. poz. 1401, 1560) i
Zarządzenia z dniu 3 marca 2020 r. Nr 7/2020 w sprawie powołania Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starosty Powiatu Sztumskiego odbyło się
posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu w składzie
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rozszerzonym. Celem było przekazaniu informacji na temat podjętych i koniecznych do
wdrożenia działań zapobiegawczych, w tym organizacyjnych, planistycznych,
wdrożonych procedur a także możliwych, potencjalnych scenariuszy rozwoju sytuacji
związanych z obecnym zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID-19. W
posiedzeniu udział brali przedstawiciele składu stałego oraz zaproszeni przez
Przewodniczącą Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego goście z:
Starostwo Powiatowe w Sztumie
- Sylwia Celmer – Starosta Powiatu Sztumskiego | Szef Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
- Kazimierz Szewczun - Wicestarosta Powiatu Sztumskiego | Z-ca Szefa Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego
- Danuta Zgubieńska – Sekretarz
- Dariusz Dura – Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych | Członek Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Komenda Powiatowa Policji w Sztumie
- podinsp. Remigiusz Wierzba – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji | Członek
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie
- bryg. Tomasz Banach – Komendant Powiatowy | Członek Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego
- st. kpt. Wojciech Frąckowiak – Z-ca Komendanta Powiatowego | Członek Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Zakład Karny w Sztumie
- płk. Jan Morozowski – Dyrektor
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
- Mirosław Szczepanek – Sekretarz
- Wojciech Bednarski – Komendant Straży Miejskiej | Szef Gminnego Zespołu
Reagowania Kryzysowego
- Leszek Tabor – Burmistrz
Urząd Miasta i Gminy w Dzierzgoniu
- Jolanta Szewczun – Burmistrz
- Aleksandra Kun – Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Stary Targ
- Wiesław Kaźmierski – Wójt
- Dorota Belzyt - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie
- Izabela Majewska – Sekretarz
- Mirosław Grabowski - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
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Urząd Gminy Stary Dzierzgoń
- Krzysztof Kosuda – Zastępca Wójta
- Ilona Linkiewicz - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
Powiatowy Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku
- Stanisława Sosnowska
- Ewa Trzebniewska-Kuleszo
Szpital Polski S.A. oddział w Sztumie
- Marzanna Kaczanowska – Dyrektor
- Mirosław Grekulak - Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
Omówiono wnioski i rekomendacje oraz przedstawiono statystki i potencjalne
scenariusze rozwoju sytuacji z posiedzenia rozszerzonego Wojewódzkiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 10
marca 2020 roku. Omówiono bieżącą sytuację związaną z zagrożeniem korona wirusem
COVID-19 na terenie powiatu sztumskiego, Polski w odniesieniu do skali europejskiej i
globalnej. Przedstawiciele Szpitale Polskie S.A. odział w Sztumie jak również
Komendanci straży, służb i inspekcji przedstawili dotychczas podjęte działania
prewencyjne, informacje na temat wdrożonych procedur oraz zasobów osobowych,
poziomu wyposażenia w środki i sprzęt ochrony osobistej oraz zgłosili potrzeby w tym
zakresie wynikające z oceny potencjalnego rozwoju sytuacji. Omówiono sytuację gmin
oraz powiatu w zakresie posiadanych zasobów i możliwości reagowania na ryzyko
związane z rozwojem sytuacji.
W ramach współpracy Starosty Powiatu Sztumskiego z przedstawicielami gmin
Burmistrzami i Wójtami zostały ustalone wspólne działania prewencyjne mające na celu
przerwanie możliwych łańcuchów potencjalnych dróg rozprzestrzeniania się zakażeń
koronawirusem. W związku z tym poszczególni włodarze gmin w ramach posiadanych
uprawnień w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U 2018 r. poz. 1401, 1560) oraz na podstawie wydawanych
rozporządzeń właściwych Ministrów, decyzji i zarządzeń Wojewody Pomorskiego
podjęli decyzję o zawieszeniu aktywności niosącej ryzyko związane z zagrożeniem
koronawirusem SARS CoV-2 / COVID-19.
Starosta Powiatu Sztumskiego w formie zarządzenia podjął decyzję o:
1.
W dniu 11 marca 2020 roku Zarządzenie Nr 11/2020 z dnia 11 marca 2020 roku
w sprawie odwołania wszystkich imprez organizowanych przez Powiat Sztumski oraz
wszystkie jednostki organizacyjne powiatu
2.
W dniu 11 marca 2020 roku Zarządzenie Nr 12/2020 z dnia 12 marca 2020 roku
w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Sztumski
3.
W dniu 11 marca 2020 roku Zarządzenie Nr 13/2020 z dnia 12 marca 2020 roku
w sprawie zawieszenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu oraz
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie
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Link: https://bip.powiatsztumski.pl/1627.html
W dniu 12.03.2020 r.
- Przesyła celem pilnego rozpatrzenia do WBiZK PUW w Gdańsku wniosek Starosty
Powiatu Sztumskiego o przesunięcie terminu kwalifikacji wojskowej w 2020 roku na
terenie powiatu.
- Przesłano za pośrednictwem Dyrekcji szkół, dla których organem prowadzącym jest
powiat sztumski i z wykorzystaniem elektronicznego dziennika ELBRUS pismo
skierowane do rodziców uczniów szkół przez Starostę Powiatu Sztumskiego w sprawie
wprowadzonych zarządzeniem starosty przerwy w zajęciach w związku z zagrożeniem
koronawirusem SARS CoV-2 / COVID-19.
W dniu 13.03.2020 r.
- Przesyłano do WBiZK PUW w Gdańsku informację w zakresie poszukiwań celowych
padłych dzików (ASF) w rejonie odpowiedzialności PIW Malbork, obejmujący swoim
zasięgiem również powiat sztumski za okres 24-02-2020 do 08-03-2012 – znaleziono 0
szt.
- Otrzymano informację z WBiZK PUW w Gdańsku o zakończeniu kwalifikacji
wojskowej w 2020 r. na terenie powiatu sztumskiego z dniem 13 marca 2020 r. na
podstawie wydanego rozporządzenia MON i MSWiA.
W dniu 14.03.2020 r.
- Potencjalny kontakt z osobami zakażonymi SARS CoV-2 / COVID-19 na SOR Szpitale
Polskie Sztum w dn. 14.03.2020 roku. Dane osób, w tym dziecka które przebywały w
Niemczech i stawiły się na SOR Sztum z objawami sugerującymi możliwość zakażenia
COVID-19 zostały podane telefonicznie pod całodobowy numer telefonu Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku. Czynności legitymowania osób których
dane przesyłam w załączeniu dokonał patrol policji Komendy Powiatowej w Sztumie z
zachowaniem wymaganych procedurami środków ochrony osobistej obowiązujących w
jednostkach podległych MSWiA.
W dniu 16.03.2020 r.
- Przesyłano do gmin celem rozpropagowania i przekazania do kierownictwa firm
działających lokalnie na terenie gmin zalecenia, rekomendacje w związku z
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się zagrożenia zakażeniami korona wirusem COVID19 na terenie kraju, powiatu sztumskiego.
- Przesłano do gmin celem służbowego wykorzystania informacje w związku z
pojawiającymi się pytaniami telefonicznymi oraz mailowymi ze strony osób
odpowiedzialnych za realizację zadań na terenie gmin:
1.
Czy gminy otrzymają żywność z Banku Żywności, lub innego miejsca dla tych
osób na kwarantannie
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a)
W tej sprawie kwestię uregulowano poleceniem Nr 2 Wojewody Pomorskiego –
przesłano do gmin. Jest tam opisana procedura pozyskiwania żywności, jej odbioru i
dystrybucji.
b)
Poinformowano w celu realizacji pomocy żywnościowej i sposobu realizacji
odbioru z banków żywności i dostarczania pod wskazane przez wyznaczone na terenie
poszczególnych gmin osoby o kontaktowanie się z wyznaczonym w ramach współpracy
z Punktem Koordynacyjno-Informacyjnym 71 Batalionu Lekkiej Piechoty Obrony
Terytorialnej w Malborku TELEFON: 261 538 020 lub TELEFON: 261 538 002
W celu zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z
rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARSCoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym
przesyłano do wiadomości polecenie Nr 1 Wojewody Pomorskiego.
2.
Kto wyposaży jednostki OSP w środki ochronne , które są w zarządzeniu
Komendanta Głównego numer CKR-II-0754/5-5/20 z dnia 13 marca 2020r.
Pytanie zostało przekazane do WBiZK PUW w Gdańsku. Niezwłocznie po uzyskaniu
informacji prześlę odpowiedź. Do chwili obecnej nie otrzymano takiej informacji. Sprzęt
z przeznaczeniem dla OSP w systemie KSRG trafił do 10 jednostek OSP powiatu
sztumskiego.
3.
Kto będzie odbierał odpady medyczne ( kombinezony , rękawiczki i maski od
gmin). ŻADNA GMINA NIE JEST NA TO PRZYGOTOWANA.
Zgodnie z uzyskana informacja od osoby wyznaczonej do koordynacji informacji w tym
zakresie w Starostwie Powiatowym w Sztumie, zgodnie z kompetencjami dla stanowiska
poinformowano, iż jeden magazyn znajduje się w szpitalu w Sztumie. Wszystkie gminy
przywożą odpady medyczne i niebezpieczne do szpitala. Straż jest wyposażona w worki
i pojemniki OSP maja worki i powinny przekazywać to do szpitala. Straż ma podpisaną
umowę na odbiór takich odpadów. Magazyn jest jeden bo musi spełniać szereg wymagań.
Proszę o weryfikację przez Państwa urząd zawartych umów w tym zakresie oraz
niezbędne działania które zabezpieczą sytuacje, kiedy pojawi się potrzeba gromadzenia i
utylizacji tego typu odpadów na terenie Państwa gmin a będą one powstawały poza PZOZ
i NZOP. Dodatkowo przesyłam do zapoznania się pismo skierowane do Wojewodów i
Marszałków województwa w zakresie odpadów medycznych - pismo przekazano.
4.
Czy gminy otrzymają pomoc lub wyposażenie dla pracowników ( kombinezony ,
maski , rękawice ), które są na rynku nieosiągalne tylko śladowe ilości
Proszę w chwili obecnej szukać podstawowych środków ochrony osobistej mających
służyć pracownikom państwa urzędów w celach zapobiegania potencjalnemu zakażeniu.
W załączeniu przesyłam otrzymanego w dniu wczorajszym maila z informacją od
producenta takich środków.
Ponadto poinformowano, iż w trwały prace przygotowawcza do uruchomienia produkcji
masek jednorazowych wg specyfikacji i technologii wykonania akceptowanej przez
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jednostki publicznej służby zdrowia na bazie zasobów posiadanych przez Zakład
Aktywności Zawodowej w Sztumie.
W pierwszej kolejności zaopatrywane są w takie środki ochrony osobistej jak maseczki,
kombinezony, rękawiczki, gogle, przyłbice etc. jednostki organizacyjne służby zdrowia,
służby MSWiA oraz wszyscy, którzy z racji nałożonych na nich zadań wystawieni są na
podwyższone ryzyko zakażenia i często mają bezpośredni kontakt z potencjalnymi
osobami zakażonymi. Rekomenduje podjęcie w zakresie zmian organizacyjnych i
technicznych mających ograniczyć lub wręcz uniemożliwić bezpośredni kontakt fizyczny
pracowników urzędu z petentami z zewnątrz w celu obsługi spraw wymagających wizyty
w urzędzie. Proszę rozważyć w zależności od sytuacji architektonicznej w Państwa
budynkach urzędu wykonanie szybkich prac polegających na ustawieniu barier
tworzących punkty obsługi klienta bez możliwości fizycznego kontaktu, zmianę godzin
obsługi interesantów i skrócenie czasu tej obsługi, umawianie petentów których sprawy
rzeczywiście wymagają wizyty w urzędzie na konkretna godzinę celem skrócenia do
niezbędnego minimum pobytu interesanta w urzędzie i kontaktu z pracownikiem.
W dniu 17.03.2020 r.
- W imieniu Starosty Powiatu Sztumskiego – Przewodniczącego PZZK Pani Sylwii
Celmer wysłano zaproszenie na posiedzenie w trybie nadzwyczajnym Powiatowego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sztumskiego, w składzie rozszerzonym o
przedstawicieli gmin powiatu sztumskiego odpowiedzialnych za sprawy związane z
zarządzaniem kryzysowym oraz zaproszonych gości. Posiedzeniu PZZK poświęcone
było z rozwojowi sytuacji w związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem
SARS CoV-2 / COVID-19.
- Przesłano odpowiedź na pismo Wojewody Pomorskiego nr BZK-IX.6310.5.3.2020.MG
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zaopiniowania aktualizacji nr 6 do Wojewódzkiego
Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa
pomorskiego.
W dniu 18.03.2020 r.
- Przesyłano celem służbowego wykorzystania informacje dotyczącą wątpliwości w
zakresie postępowania z odpadami z gospodarstw domowych objętych kwarantanną w
związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się korona wirusa SARS CoV-2 / COVID-19
zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr BZK-IX.7015.3.2020.KS z dnia 18 marca
2020 r. oraz pismem Głównego Inspektora Sanitarnego nr HŚ.540.1.2020 z dnia 17 marca
2020 r. odpady z gospodarstw domowych objętych kwarantanną powstające w związku
z kwarantanną w ramach zapobiegania COVID-19 traktuje się jako ODPADY
KOMUNALNE.
W dniu 19.03.2020 r.
- Przesłano wniosek do szkół dla których organem założycielskim jest powiat sztumski,
a które dysponują internatami wniosek o przygotowanie informacji, zestawienie
dotyczącej potrzeb obejmujących znajdujące się w Państwa szkołach miejsca
internatowe, noclegowe pod kątem niezbędnego doposażenia w środki materiałowe
pozwalające przygotować te placówki na wyznaczone miejsca kwarantanny zbiorowej w
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ramach polecenia Wojewody Pomorskiego pismem BZK-IX.6310.6.2020.AŁ z dnia 17
marca 2020 r.
- wysłano do wszystkich zainteresowanych stron, straży, służb i inspekcji pierwszy
komunikat zbiorczy, informacje dobową za powiat sztumski dotyczący kwarantanny,
nadzoru epidemiologicznego i potwierdzonych zakażeń koronawirusem COVID-19 /
SARS-CoV-2 obejmujący również dane krajowe.
- przesłano do gmin, straży, służb i inspekcji celem wypełnienia listę kontrolną, która
wraz z uzupełnieniem o dodatkowo podjęte działania i opis wdrożonych działań, zaleceń
bądź poleceń stanowiła podstawę do sporządzenia raportu do szczebla nadrzędnego w
zakresie dotychczas podjętych działań minimalizujących ryzyko w związku z
zagrożeniem rozprzestrzeniania się korona wirusa SARS CoV-2 / COVID-19 na terenie
powiatu sztumskiego.
- W odpowiedzi na pismo Wojewody Pomorskiego nr BZK-IX.6310.6.2020.AŁ z dnia
17 marca 2020 r. przesłano do WBiZK PUW w Gdańsku celem służbowego
wykorzystania informacje dotyczącą wyznaczonych na miejsca zbiorowej kwarantanny
na terenie powiatu sztumskiego, listę obiektów spełniające wymagania określone w
piśmie.
W dniu 20.03.2020 r.
- Przesłano do WBiZK PUW w Gdańsku, 71 blp 7 BOT w Gdańsku, gmin celem
służbowego wykorzystania informacje dotyczącą osób wyznaczonych i
odpowiedzialnych za dystrybucje żywności na terenie gmin powiatu sztumskiego w
związku z zagrożeniem korona wirusem COVID-19 oraz polecenie Wojewody
Pomorskiego Nr 2 z dnia 14 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia pomocy osobom
wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym,
niepełnosprawnym, bezdomnym.
- Przesyłano celem służbowego wykorzystania informację wraz z danymi kontaktowymi
odnoście 20 uczniów + 2 opiekunów z Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Dzierzgoniu
które w chwili obecnej powracają z wymiany w ramach programu ERASMUS w
Niemczech. Osoby te trafiły na zbiorową kwarantannę do SOSW w Kolłozębiu w dniu
21.03 i zakończyły odbywanie kwarantanny w dniu 3.04.2020 r. Wszystkie osoby były
zdrowe.
W dniu 23.03.2020 r.
- Przesyłano do gmin celem służbowego wykorzystania pismo Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zabezpieczenia pomocy w formie
posiłku lub produktów żywnościowych wraz z dowozem jako całość zadania, przyznania
pomocy w ramach programu „posiłek w szkole i w domu” oraz pomocy dla rodzin, osób
bezdomnych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się korona wirusa COVID-19.
- Przesyłano do WBiZK PUW w Gdańsku estymację kosztów w zakresie doposażenia w
sprzęt i wyposażenie niezbędne dla wyznaczonych 3 lokalizacji wyznaczonych na
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miejsca kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu sztumskiego oraz estymacji kosztów
utrzymania 1 miejsca noclegowego na dobę uwzględniającego koszty składowe.
- Przesłano do dowództwa 7 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Gdańsku wniosek
o wsparcie w postaci ustawienia namiotu służącego preselekcji pacjentów zgłaszających
się na SOR w szpitalu w Sztumie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zrealizowany
w dniu 26 marca w godzinach porannych. Do chwili obecnej jest wykorzystywany na
terenie Szpitali Polskich S.A. w Sztumie.
W dniu 24.03.2020 r.
- Opracowano i przesyłano do Powiatowej Stacji Sanitarnej w Malborku formularz
rozliczenia – raportu dobowy za powiat sztumski z wnioskiem o uzupełnianie
wskazanych pól i przesyłanie w cyklu codziennym. Do chwili obecnej jest to realizowane
celem sporządzania spójnych informacji dobowych za teren powiatu i dystrybuowania
tych raportów do zainteresowanych stron, w tym również do radnych powiatowych.
- Przesłano z wnioskiem o przekazanie do podległych jednostek organizacyjnych gmin
informacji i uwzględnienie w realizacji bieżących zadań pismo Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia działalności
placówek wsparcia dziennego w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się korona
wirusa COVID-19.
- Przesłano z wnioskiem o przekazanie do jednostek organizacyjnych służby zdrowia
publicznych i niepublicznych na terenie gmin oraz do szpitala w Sztumie schemat
dyslokacji pacjentów z COVID-19 oraz algorytm postępowania w związku z
zagrożeniem rozprzestrzeniania się korona wirusa COVID-19.
- Przesłano wniosek do gmin powiatu celem przygotowania informacji w zakresie
realizacji polecenia Wojewody Pomorskiego dotyczących dotychczas udzielonej pomocy
osobom wymagającym wsparcia z powodu zagrożenia rozprzestrzeniania się
koronawirusa COVID-19. Na dzień 25 marca nie odnotowano takich działań na terenie
gmin powiatu sztumskiego.
W dniu 25.03.2020 r.
- Złożono do Wojewody Pomorskiego wniosek o przyznanie środków finansowych na
zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia przeznaczonego na zapobieganie
rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, w celu ujednolicenia zgłaszanych potrzeb,
przekazano na polecenie WBiZK PUW w Gdańsku ujednolicony wzór zapotrzebowania
dla podmiotów służby zdrowia, dla których powiat jest organem założycielskim Karetki Sztumskie sp. z o. o. w Sztumie. Zapotrzebowanie zostało przesłane do WBiZK
PUW w Gdańsku w dniu 27 marca 2020 r.

W dniu 26.03.2020 r.
56

- Przesłano do WBiZk PUW w Gdańsku informację okresową w zakresie poszukiwań
celowych padłych dzików (ASF) w rejonie odpowiedzialności PIW Malbork, obejmujący
swoim zasięgiem również powiat sztumski za okres 09-03-2020 do 22-03-2012 –
znaleziono 0 szt.
W dniu 27.03.2020 r.
- Pierwsza z cyklu cotygodniowego telekonferencja z Wojewodą Pomorskim poświęcona
koordynacji działań oraz informowaniu na temat zagrożenia epidemicznego
koronawirusem SARS CoV-2 / COVID-19. Biorą w niej udział starostowie oraz
prezydenci miast na prawach powiatu z całego województwa pomorskiego.
- Starosta Powiatu Sztumskiego wydał zarządzenie nr 20 w sprawie utworzenia na terenie
Powiatu Sztumskiego miejsc kwarantanny zbiorowej wraz z załącznikami stanowiącymi
Zasady uruchamiania i funkcjonowania na terenie powiatu sztumskiego kwarantanny
zbiorowej; Procedura uruchamiania i funkcjonowania obiektów kwarantanny zbiorowej
na terenie powiatu sztumskiego; Regulamin odbywania kwarantanny.
W dniu 31.03.2020 r.
- Przesłano oficjalnie zapytanie dotyczące dotychczasowych działań podjętych przez
zarząd spółki Szpitale Polskie S.A. w Sztumie w zakresie pozyskanych i posiadanych
środków ochrony osobistej, pozwalających na wykonywanie przez personel medyczny i
innych pracowników obowiązków w bezpiecznych warunkach pracy w związku z
aktualnie występującą sytuacja zagrożeniem SARS CoV-2 / COVID-19.
W dniu 01.04.2020 r.
- Zgodnie z Wnioskiem Starosty Wojewoda Pomorski wydał decyzje o przekazaniu z
magazynu wojewódzkiego WBiZK PUW w Gdańsku n/w środki ochrony osobistej na
rzecz zabezpieczenia powiatu sztumskiego w związku z sytuacja zagrożeniem SARS
CoV-2 / COVID-19. Kombinezon ochronny TYCHEM (zestaw), Półmaska z klasą FFP3,
Maska z ochronna, Rękawice niejałowe, Mydło w płynie, Płyn ORLEN.
W dniu 02.04.2020 r.
- Przesłano do WBiZK PUW w Gdańsku rozliczenie kwarantanny zbiorowej za okres od
21.03 - 31.03.2020 r. na terenie powiatu sztumskiego zorganizowanej na bazie obiektu
internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu.
- Przesłano do 71 blp z 7 BOT w Gdańsku celem służbowego wykorzystania tabele
kontaktową powiatu sztumskiego oraz gmin z terenu powiatu wraz z Kartami Stałego
Dyżuru w powiecie i gminach.

W dniu 03.04.2020 r.
- Przesłano do gmin do służbowego wykorzystania pismo dotyczące usług w zakresie
odbioru i zagospodarowania odpadów oraz polecenie Wojewody Pomorskiego w sprawie
współpracy i przekazania w dyspozycje jednostek Policji podległych Burmistrzom i
Wójtom Straży Gminnych.
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W dniu 04.04.2020 r.
- Przeprowadzono dezynfekcję obiektu wyznaczonego na miejsce kwarantanny
zbiorowej na terenie powiatu sztumskiego na bazie SOSW w Kołozębiu po zakończeniu
w dniu 3 kwietnia o godz. 24:00 odbywania kwarantanny zbiorowej przez grupę 22 osób,
uczestników wyjazdu do Niemiec w ramach projektu ERASMUS z ZS CK. Norwida w
Dzierzgoniu.

W dniu 06.04.2020 r.
- Przesłano celem służbowego wykorzystania informacje dotyczącą wątpliwości w
zakresie postępowania z odpadami z gospodarstw domowych objętych kwarantanną w
związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się korona wirusa SARS CoV-2 / COVID-19
zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r. oraz pismem
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 17 marca 2020 r. odpady z gospodarstw
domowych objętych kwarantanną powstające w związku z kwarantanną w ramach
zapobiegania COVID-19 traktuje się jako ODPADY KOMUNALNE.
W dniu 06.04.2020 r.
- Starostwo Powiatowe w związku z możliwością poszerzenia współpracy i zakresu
wsparcia między 71 Batalionem Lekkiej Piechoty w Malborku z 7 Pomorskiej Brygadą
Wojsk Obrony Terytorialnej w Gdańsku przesłało do gmin informację z wnioskiem o
przygotowanie i przesłanie do Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony
Ludności i Spraw Obronnych Powiatu Sztumskiego wszelkich uwag a także potrzeb w
zakresie zarządzania i realizacji zadań na terenie gmin, w których istnieje możliwość
uzyskania jak najbardziej efektywnego wykorzystania żołnierzy i zasobów będących w
dyspozycji WOT w ramach obowiązujących ram prawnych.
1. Przejęcie obowiązków przez kwalifikowanych ratowników – żołnierzy w ramach
preselekcji (TRIAGU) na terenie szpitala oraz innych miejsc w przypadku takiej
potrzeby,
2. Wsparcie stałych składów zespołów ratownictwa medycznego oraz transportu
medycznego przez kwalifikowanych ratowników – żołnierzy,
3. Realizacja zadań wsparcia w zaopatrzeniu lokalnej ludności, w szczególności w
porozumieniu i we współpracy z MOPS / GOPS jeżeli chodzi o dostawy zaopatrzenia
żywności i innych artykułów potrzebnych dla życia, zdrowia także w obszarach
oddalonych od standardowych skupisk miejskich, wiejskich takich jak oddalone
gospodarstwa, pojedyncze zabudowania w obszarach leśnych. Istnieje tutaj także
możliwość pozyskiwania niezbędnych artykułów samodzielnie przez WOT w
ramach współpracy z Caritas lub z wykorzystaniem darczyńców.
4. Dystrybucja między poszczególnymi punktami zaopatrzenia i odbioru środków
ochrony osobistej oraz środków dezynfekcji a także dostarczanie do odbiorców
końcowych zapotrzebowanych środków,
5. Prowadzenia wspólnie z policją (KP Policji w Sztumie już współpracuje z 71 blp 7
BOT w tym zakresie) działań patrolowych, ochronnych wskazanych ze względu na
funkcje obiektów na terenie gmin jeżeli sytuacja tego wymaga. Kwestia ta wymaga
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oddzielnego ustalenia i przygotowania planu realizacji takich zadań między Policją a
WOT na wniosek Burmistrza, Wójta, Kierownika obiektu. W grę wchodzą tylko i
wyłącznie obiekty o podwyższonym ryzyku ze względu na realizowane w chwili
obecnej zadania w związku z kryzysem.
- Przesłano celem służbowego wykorzystania polecenie Wojewody Pomorskiego z dnia
1 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zadań przez instytucje powołane do pomocy
osobom bezrobotnym i przedsiębiorcom w związku z wprowadzonymi przepisami z dnia
31 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań COVID-19.
W dniu 07.04.2020 r.
- Przesłano celem służbowego wykorzystania informacje dotyczącą wątpliwości w
zakresie postępowania z odpadami w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się
korona wirusa SARS CoV-2 / COVID-19. zgodnie art. 11b i kolejnych ustawy z dnia 2
marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374, 567, 568) reguluje
kwestie związane z gospodarką odpadami.
- Rozpoczęto przyjmowania osób do SOSW w Kołozębiu, powracających do Polski z
zagranicy ze skierowania WBiZK PUW oraz SG celem odbycia kwarantanny w
warunkach zbiorowych, instytucjonalnych na bazie porozumienia między Wojewodą
Pomorskim a Powiatem Sztumskim z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie powierzenia
zadań związanych z kwarantanną zbiorową.

W dniu 07.04.2020 r.
- Przesłano do dowództwa 7 BOT w Gdańsku informację informację niezbędną zapewne
do podjęcia działań planistycznych w zakresie możliwości realizacji zadań na terenie
powiatu sztumskiego wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia przez żołnierzy Wojsk
Obrony Terytorialnej.
1. W chwili obecnej żadna z gmin powiatu nie zgłosiła potrzeby w zakresie konieczności
uzyskania wsparcia ze strony WOT.
2. Starosta Sztumska zaproponowała przedstawicielom Szpitala Polskiego S.A. w
Sztumie możliwość wsparcia w n/w zakresie:
- stanowisko 1-osobowe przy namiocie w którym odbywa się tzw. pre-triage, w wymiarze
24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu. Preferowana osoba z kwalifikacjami medycznymi,
- stanowisko 1-osobowe w transporcie wewnątrzszpitalnym w wymiarze 24 godzin na
dobę, 7 dni w tygodniu. Preferowana osoba z kwalifikacjami medycznymi,
- stanowisko 1-osobowe w transporcie magazynowym w wymiarze 8 godzin w dni
robocze.
Złożony wniosek przez Starostę do 7BOT, został rozpatrzony pozytywnie. Od dnia 22
kwietnia w porozumieniu z dyrekcją szpitala w Sztumie 7 żołnierzy (3 podchorążych
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Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia oraz 4 żołnierzy z 71 blp w Malborku) wspiera
pracę na wskazanych we wniosku odcinkach w szpitalu w Sztumie. Żołnierze Ci
podlegają okresowej rotacji.
W dniu 14.04.2020 r.
- Zgodnie z komunikatem Polskiej Agencji Atomistyki w związku z informacjami
pojawiającymi się w obiegu medialnym przekazano do gmin, straży, służb i inspekcji
powiatu komunikat oficjalny PAA za pośrednictwem WBiZK PUW w Gdańsku o nie
występującym na terenie Polski zagrożeniu radiacyjnym pochodzącym z obszaru
pożarów terenów w pobliżu uszkodzonego reaktora atomowego w dawnej elektrowni w
Czarnobylu.
• Stacje wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie zanotowały
podwyższonej mocy dawki promieniowania jonizującego.
• Stacje poboru aerozoli w powietrzu w Polsce wykryły mikroskopijne ilości cezu-137
zbierane na filtry przez cały tydzień pożarów na Ukrainie. Podobne wartości stacje
odnotowywały w poprzednich latach. Ilości te nie mają wpływu na zdrowie i życie
ludności przebywającej na terenie Polski.
• Na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych nie ma zagrożenia związanego z
promieniowaniem jonizującym, co potwierdził rzecznik NCBJ.
Dodatkowo informacja z Sił Zbrojnych RP:
• Skażeń chemicznych, biologicznych oraz wzrostu poziomu tła
promieniotwórczych w punktach pomiarowych SZ RP nie stwierdzono.

skażeń

Dodatkowe dementi ze strony instytucji:
PAA: https://twitter.com/rzecznik_PAA/status/1251148123696623618
NCBJ:
https://www.ncbj.gov.pl/aktualnosci/komunikat-ncbj-brak-problemow-technicznychbrak-anomalii-promieniowania-tla
W dniu 16.04.2020 r.
- zgodnie z wnioskiem Starosty i decyzją Wojewody Pomorskiego w dniu 16 kwietnia
odebrano z magazynu wojewódzkiego WBiZK PUW w Gdańsku środki ochrony
osobistej na rzecz zabezpieczenia jednostek OSP KSRG zlokalizowanych na terenie
powiatu sztumskiego (10) w związku z sytuacja zagrożeniem SARS CoV-2 / COVID-19.
- Przesłano do WBiZK PUW w Gdańsku rozliczenie kwarantanny zbiorowej za okres od
01-15.04.2020 r. na terenie powiatu sztumskiego zorganizowanej na bazie obiektu
internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu.
W dniu 20.04.2020 r.
- Uzyskano dostęp do platformy elektronicznej WOT pozwalającej na wnioskowanie o
pomoc ze strony SZ RP oraz koordynację działań.
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- Przesłano do gmin oraz straży, służb i inspekcji informację od koordynatora CBŚP w
sprawie ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu terrorem kryminalnym. Ocena
wiarygodności została podana jako NISKA.
- Przesłano do centrum koordynacji działań kryzysowych MON karty stałej gotowości z
terenu gmin i powiatu sztumskiego.
W dniu 21.04.2020 r.
- Zwrócono się z wnioskiem do KP Policji w Sztumie w zakresie pomocy w dystrybucji
maseczek ochronnych z przeznaczeniem dla mieszkańców powiatu sztumskiego przy
okazji wizyt mieszkańców w Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie oraz
wykonywania innych czynności przez f-szy policji w terenie. Wniosek został
zrealizowany pozytywnie.
W dniu 23.04.2020 r.
- Przesłano do WBiZK PUW w Gdańsku wniosek o wypłatę dotacji celowej na podstawie
porozumienia nr 2/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zadań związanych
z zapewnieniem warunków izolacji lub kwarantanny osób zagrożonych zakażeniem
biologicznym czynnikiem chorobotwórczym i powierzeniem tych zadań Starostwu
Powiatowemu w Sztumie przez Wojewodę Pomorskiego na poczet rozliczenia
kwarantanny zbiorowej za okres od 21.03 - 31.03.2020 r. na terenie powiatu sztumskiego
zorganizowanej na bazie obiektu internatu Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Kołozębiu 10, 82-433 Mikołajki Pomorskie.
- Przesłano do Powiatowej Stacji Sanitarnej w Malborku wniosek Starosty Powiatu
Sztumskiego o wykonywanie badań przesiewowych w kierunku zakażenia
koronawirusem SARS CoV-2 / COVID-19 osób poddanych kwarantannie w warunkach
domowych i zbiorowych na terenie powiatu sztumskiego.

W dniu 28.04.2020 r.
- Przesłano zaproszenie do rejestracji na platformie internetowej administrowanej przez
Wody Polskie do wszystkich interesariuszy dla osób odpowiedzialnej za aktualizację
planów zarządzania ryzykiem dla dorzecza Dolnej Wisły w poszczególnych gminach.
W dniu 30.04.2020 r.
- Przesłano do WBiZK PUW w Gdańsku rozliczenie kwarantanny zbiorowej za okres od
16-30.04.2020 r. na terenie powiatu sztumskiego zorganizowanej na bazie obiektu
internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu.
- Przeprowadzono dezynfekcję wyznaczonych pomieszczeń na terenie obiektu
wyznaczonego na miejsce kwarantanny zbiorowej na terenie powiatu sztumskiego na
bazie SOSW w Kołozębiu.
W dniu 01.05.2020 r.
- Przesłano do gmin powiatu wytyczne przeciwepidemicznych Głównego Inspektora
Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
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szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego raz instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 w związku z luzowaniem obostrzeń w funkcjonowaniu
gospodarki oraz działalności w przestrzeni publicznej.
- Starostwo Powiatowe w Sztumie przy współpracy z WBiZK PUW w Gdańsku
rozpoczęło działania w zakresie wsparcia gmina wyposażenia ich w płyny dla żłobków i
przedszkoli. Określono ilości płynów dezynfekcyjnych przeznaczonych do przekazania
do poszczególnych gmin z przeznaczeniem na potrzeby żłobków, przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w związku z możliwością uruchomienia tych instytucji przez organ
prowadzący od dnia 06 maja 2020 r. Dostawa odbyła się z wykorzystaniem transportu
na bazie KW PSP w Gdańsku w dniu 1 maja 2020 r. oraz w dniu 4 maja 2020 r.
W dniu 04.05.2020 r.
- Zwrócono się do gmin powiatu z zapytaniem odnośnie planów uruchomienia z dniem 6
maja 2020 r. na terenie Państwa gmin obiektów dedykowanych opiece nad dziećmi do lat
3 oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Informacja ta była niezbędne do
zaplanowania i zorganizowania przedsięwzięcia w zakresie dystrybucji pozyskanych
środków dezynfekcji dedykowanych dla wymienionych obiektów.
- Pozyskano środki ochrony indywidualnej z przeznaczeniem dla jednostek OSP.
Przesłano informację do Naczelników wszystkich jednostek OSP znajdujących się w
Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na terenie powiatu o przydziale dla każdej
z jednostek środków ochrony osobistej:
- Kombinezony biały antybakteryjny z kapturem
- Kombinezony ochronny TYCHEM zestaw
- Rękawice ochronne chloroprenowe
- Maseczki ochronne jałowe
- Maseczki ochronne niejałowe
- Półmaska z filtrem FFP3
- ORLEN płyn do dezynfekcji rąk 5 l.
- Preparat do dezynfekcji „Virkon”
Środki te zostały dostarczone do poszczególnych OSP w dnia 4-6.05.2020 r.
- Przesłano informację do gmin o możliwości odbioru przez osoby upoważnione za
potwierdzeniem odbioru w budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie w dniach 4-6
maja 2020 r. w godz. od 8:00 do godz. 15:00. przydzielonych dla poszczególnych gmin
zaopatrzenia w środków do dezynfekcji z przeznaczeniem dla przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych oraz ośrodków opieki nad dziećmi do lat 3.
UMiG Dzierzgoń
UG Mikołajki Pomorskie
UG Stary Dzierzgoń
UG Stary Targ
UMiG Sztum

43 op.
22 op.
16 op.
25 op.
124 op.
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W dniu 05.05.2020 r.
- Przesłano do gmin, straży, służb i inspekcji informację od koordynatora CBŚP w
sprawie ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu terrorem kryminalnym. Ocena
wiarygodności została podana jako NISKA.
- Przesłano do gmin aktualizację wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
uzgodnione z Ministrem Edukacji Narodowej zgodnie z informacja otrzymana w dniu
5 maja 2020 r. dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 celem przekazania otrzymanych
informacji przez wójtów i burmistrzów do podmiotów prowadzących opiekę nad dziećmi
w wieku do lat 3.
W dniu 06.05.2020 r.
- Przesłano wniosek do Powiatowej Stacji Sanitarnej w Malborku o weryfikacje oraz
uzgodnienie procedury przyjmowania interesantów w Pracowni PsychologicznoPedagogicznej w Sztumie w związku z przywróceniem funkcjonowania tej placówki.
Procedura została uzgodniona w dniu 7 maja 2020 r.
- Przesłano wniosek o wypłatę dotacji celowej na podstawie porozumienia nr 2/2020 z
dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie realizacji zadań związanych z zapewnieniem
warunków izolacji lub kwarantanny osób zagrożonych zakażeniem biologicznym
czynnikiem chorobotwórczym i powierzeniem tych zadań Starostwu Powiatowemu w
Sztumie przez Wojewodę Pomorskiego na poczet rozliczenia kwarantanny zbiorowej za
okres od 01.04 - 15.04.2020 r. oraz od 16-30.04.2020 r. na terenie powiatu sztumskiego
zorganizowanej na bazie obiektu internatu Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Kołozębiu.
W dniu 09.05.2020 r.
- ostatnia z osób ze kierowania WBiZK PUW w Gdańsku oraz SG zakończyła odbywanie
kwarantanny w warunkach zbiorowych w SOSW w Kołozębiu.
W dniu 11.05.2020 r.
- Przesłano do WBiZK PUW w Gdańsku w nawiązaniu do pisma dn. 6.10.2015 r.,
informującego o konieczności sporządzaniu kwartalnych raportów dotyczących
powstałych strat na terenie gmin województwa pomorskiego, spowodowanych przez
występujące klęski żywiołowe, raporty za powiat sztumski za I kwartał 2020 roku w
zakresie straty osobowych i rolniczych oraz strat w infrastrukturze – nie odnotowano.
- Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku w wydanym komunikacje
poinformowała o pierwszym przypadku zakażenia na terenie powiatu sztumskiego.
Zakażony został mężczyzna w średnim wieku, znajduje się on wraz z osobami, z którymi
miał kontakt pod nadzorem Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej.
- 16 maja wydano kolejny komunikat w którym Wojewódzka Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gdańsku informuje o drugim przypadku zarażenia się wirusem
Covid 19 na terenie powiatu sztumskiego.
- W okresie pandemii podjęto szereg działań zapewniających ciągłość realizowanych
zadań przez urząd Starostwa Powiatowego w Sztumie, przygotowano szereg
wewnętrznych procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i
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mieszkańców. Ponadto odbywają się cykliczne spotkania z przedstawicielami służb,
jednostek powiatu.
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