Informacja z działalności Zarządu
w okresie międzysesyjnym
W okresie od 27.06.2020 do 15.09.2020 roku Zarząd Powiatu Sztumskiego odbył 9
posiedzeń, podczas których zajmował się następującymi sprawami:

W zakresie finansów i budżetu
1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
a) zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
b) przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Sztumskiego za II kwartał 2019
roku
c) zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
d) zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
e) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu sztumskiego za I półrocze
2020 roku
f) przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, na lata 20192028 za I półrocze 2020 roku
g) zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
h) opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu
Sztumskiego na 2021 rok
i) zmiany budżetu powiatu na 2020 rok
2. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie udzielenia Powiatowi Przemyskiemu pomocy finansowej w formie dotacji
celowej na usuwanie szkód wyrządzonych przez żywioł
b) 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
c) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2020 rok
d) w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/108/2019 z 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowegoZakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie na 2020 r.
3. Zapoznanie się przez Zarząd:
a) ze skonsolidowanym bilansem Powiatu Sztumskiego na dzień 31.12.2019r.
4. Zarząd wyraził zgodę:
a) na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Przemyskiemu z powodu klęski
żywiołowej.
5. Zarząd przyjął informację w sprawie:
a) umorzenia w I półroczu odsetek od nieterminowej zapłaty czynszu dzierżawnego oraz
kosztów upomnień

W zakresie edukacji i kultury
1. Zarząd zapoznał się:
a) z informacjami dot. przygotowania poszczególnych szkół i placówek oświatowych do
nowego roku szkolnego
b) z wynikami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
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2. Zarząd podjął uchwałę:
a) w sprawie trybu pracy i składu osobowego komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela
mianowanego
3. Zarząd zatwierdził:
a) Aneksy do arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Sztumski, po uprzedniej pozytywnej opinii
Pomorskiego Kuratora Oświaty
4. Zarząd wyraził zgodę:
a) na przydzielenie godzin ponadwymiarowych dla wicedyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Uśnicach
b) na powierzenie stanowiska drugiego wicedyrektora w Zespole Szkół Zawodowych w
Barlewiczkach Pani Agnieszce Grabara
c) na przydzielenie godzin ponadwymiarowych dla osób zajmujących stanowiska
kierownicze w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach
d) na powierzenie Pani Bożenie Dąbrowskiej stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół w
Sztumie
e) na organizację zajęć nauczania indywidualnego dla ucznia I klasy Liceum
Ogólnokształcącego w Sztumie

W zakresie komunikacji, transportu i dróg
1. Zarząd wyraził zgodę:
a) na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z planowanego osiedla na działce
234/17, w obrębie ew. 1 w Szumie.
b) na zwiększenie środków na wykonanie prac dodatkowych związanych z odtworzeniem
rowów po dodatkowej wycince drzew niezbędnych do wykonania zadania nieujętych
w dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze
3,211 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności drogowej Dolnego Powiśla
c) na zwiększenie środków na wykonanie prac dodatkowych związanych z koniecznością
zaktualizowania projektu docelowej organizacji ruchu do warunków ruchu i przyjętych
rozwiązań projektowych nieujętych w dokumentacji projektowej przebudowy drogi
powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211 km w celu poprawy bezpieczeństwa i
dostępności drogowej Dolnego Powiśla
2. Zarząd wyraził pozytywną opinię:
a) na pozbawienie kategorii powiatowej, ulic powiatowych Nr 3014 N Kolejowa o
długości 0,209 km i 3054 TN Plac Tysiąclecia PP o długości 0,177 km w m. Ostróda i
zaliczenia przedmiotowych odcinków do kategorii drogi gminnej
b) na pozbawienie kategorii dróg powiatowych, ulic powiatowych położonych w
granicach administracyjnych miasta Ostróda i zaliczenia przedmiotowych ulic do
kategorii dróg gminnych

W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami
1. Zarząd wyraził zgodę:
a) na obniżenie czynszu z tytułu najmu lokalu przy ul. Reja 12 w Sztumie
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2. Zarząd nie wyraził zgody:
a) na sprzedaż działki nr 6 o pow. 3,18 ha i działki nr 7/2 o pow. 6,0191 ha, położonych w
obrębie Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie, będących w trwałym zarządzie
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębiu
3. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
a) umorzenia części czynszu i obniżenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego
(sklepik), położonego w Sztumie przy ul. Reja 12, w budynku głównym szpitala, na
okres 3 miesięcy
b) ogłoszenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę
nieruchomości, zajętych pod przystań żeglarską „Biała Góra”, ustalenia stawki czynszu
dzierżawnego i wysokości wadium
4. Zarząd przyjął informację w sprawie:
a) rozstrzygnięcia zamówienia publicznego- zapytania ofertowego dotyczącego budowy
rurociągu kablowego i linii optotelekomunikacyjnej łączącego budynek Starostwa
Powiatowego przy ul. Mickiewicza 31 w Sztumie z budynkiem Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Mickiewicza 39B w
Sztumie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

W zakresie architektury i budownictwa
1. Zarząd wyraził zgodę:
a) Wojewódzkiemu Zespołowi Szkół na utwardzenie fragmentu działki nr 403/16
b) Wykonawcy Przebudowy III piętra budynku rehabilitacji na wydłużenie terminu
skompletowania dokumentacji powykonawczej
c) na wydłużenie terminu realizacji robót remontowych na dachu sali gimnastycznej w ZS
Dzierzgoniu

W zakresie innych spraw
1. Zarząd podjął uchwały w sprawie:
a) udzielenie pełnomocnictwa Panu Kazimierzowi Szewczun i Pani Sylwii Kubik do
reprezentacji Powiatu Sztumskiego i przedstawienia stanowiska Zarządu na
zgromadzeniu Wspólników Spółki Karetki Sztumskie w dniu 24 lipca 2020r.
b) udzielenia Członkom Zarządu Spółki Karetki Sztumskie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sztumie absolutorium z wykonania obowiązków w
roku 2019
c) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Karetki Sztumskie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Sztumie absolutorium z wykonania obowiązków w
roku 2019
d) zatrudnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
e) zatrudnienia dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Sztumie

2. Zarząd przyjął informację w sprawie:
a) przetargu dotyczącego „Wymiany pokrycia dachowego na budynku Sali gimnastycznej
Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Dzierzgoniu”
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b) uzupełnienia wniosku do Ministerstwa Obrony Narodowej dot. wydania zezwolenia na
utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w ZS
im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu
c) podpisania aneksu do umowy zawartej w dniu 14 lipca 2020 roku pomiędzy Powiatem
Sztumskim, a Outside Studio Projektowe z Lublina na realizację koncepcji i projektu
na zielono- niebieską infrastrukturę przy szkołach, dla których Powiat jest organem
prowadzącym
3. Zarząd zapoznał się:
a) ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej Spółki „Karetki Sztumskie” za 2019
rok,
4. Zarząd wyraził zgodę:
a) na przekazanie maseczek dla Szpitala Polskiego Sztum.
b) na wynajęcie sali, przy ul. Reja 12 w Sztumie celem przeprowadzenia zajęć sportowych,
gimnastycznych, fitness
c) na dofinansowanie XXXIV Mistrzostw Polski w maratonie kajakowym zgodnie z
wnioskiem Klubu Sportowego Victoria Sztum
d) na nieodpłatne przekazanie 10 sztuk komputerów dla Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Kołozębiu
5. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 roku
b) w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w
Dzierzgoniu
c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w drodze bezprzetargowej
pomieszczeń w budynku przy ul. Reja 8, stanowiących własność Powiatu Sztumskiego
na rzecz Szpitali Polskich S.A z siedzibą w Katowicach
6. Zarząd negatywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/118/2020 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 12
lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia przez Powiat Sztumski Samorządowej Karty
Praw Rodzin

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

ILOŚĆ
7

UWAGI

16
12
2

str. 4
Informacja z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym od 27.06.2020r. do 15.09.2020 r.

5.

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

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.


wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w
stosunku do gatunków dziko występujących
porostów objętych ochroną
Wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie projektów
decyzji na wycinkę drzew i krzewów z działek
gminnych wchodzących w skład drogi publicznej
Prowadzenie postepowań w zakresie gospodarki
odpadami
Wydawanie decyzji w zakresie gospodarki
odpadami
Prowadzenie spraw związanych z rejestracją
zwierząt podlegających ochronie.
Wydawanie zaświadczeń z uproszczonych planów
urządzania lasu
Prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem
instalacji nie wymagających pozwolenia.
Wydanie zaświadczeń dla programu ARMiR
„Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność
ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”
Rejestracja jednostek pływających do 24m
(REJA24)
Wydawanie kart wędkarskich
Wydawanie decyzji z zakresu wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej
Wydawanie postanowień uzgadniających projekty
decyzji o warunkach zabudowy
Prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem
informacji
Udzielenie informacji na temat posiadanych
dokumentacji geologicznych
Prowadzenie spraw z zakresu geologii
Postepowania dotyczące rekultywacji
Postepowania
związane
z
pozwoleniami
zintegrowanymi

2

12
5
5
109
1
7

1
41
20
40
2
2
7
3
2

Wysłano do KOWR wniosek o przekazanie środków finansowych na IV kwartał na wypłaty
ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z
upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych ;
Wyłoniono laureatów konkursu Piękna Wieś Pomorska – etap powiatowy



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

NAZWA ZADANIA
Wydawanie praw jazdy
Zamówione prawa jazdy
Wydanie międzynarodowych praw jazdy
Wydawanie decyzje dot. cofnięcia uprawnień do kierowaniem
pojazdami mechanicznymi

ILOŚĆ

UWAGI

200
227
0
25
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
20.

21.

Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i
psychologiczne
Zatrzymanie uprawnień do kierowaniem pojazdami
mechanicznymi (na podst. Wyroków sądów lub na wnioski MOPS)
Przywrócenie po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami
Ilość wysłanych zapotrzebowań na aka, otrzymanych i
przekazanych akt kierowcy
Ilość utworzonych profili kandydatów na kierowców
Zarejestrowanie i przerejestrowywanie pojazdów
Wydawanie decyzji dot. skasowania pojazdów
Udostępnianie danych właścicieli pojazdów na wnioski
uprawnionych podmiotów – pojazdów
Zgłoszenie sprzedaży pojazdów
Wydanie dowodów rejestracyjnych
Zmiana danych w dowodach rejestracyjnych
Wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym
Wydawanie uzgodnień projektów zagospodarowania terenu
Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego
Opiniowanie projektów czasowej organizacji ruchu
Zatwierdzanie projekty czasowej organizacji ruchu
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w
zakresie przewozu rzeczy
Wydane
wypisy do zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy
Wydanie zezwolenia na przewozy regularne
Wydanie wypisu do zezwolenia na przewozy regularne

33
39
7
36
210
1162
361
16
518
1144
46
9
7
16
0
5
1
5
1
1

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ GRUPĘ INTERWENCYJNĄ WYDZIAŁU KT
L.P.
NR DROGI
RODZAJ WYKONANYCH PRAC/ZADAŃ
UWA
GI
1
Malowanie
barier
chodnikowych
żółtych
U-12a
–
8
szt.
nr 3183G ul. Nowowiejskiego w
Sztumie
2
nr 3105G ul. Kochanowskiego w Wymiana słupków przy znakach D-6 – 2 szt.
Sztumie
3
Montaż lustra drogowego w miejscowości Cieszymowo
nr 3116G m. Cieszymowo
4

nr 3117G miejscowość Piaski

5
6

nr 3121G Folwark - Kielmy
nr 3168G ul. Kościuszki w
Sztumie

7

nr 3177G ul. Kopernika w
Sztumie

8

przy budynku Starostwa

9

nr 3141G Sztum- Postolin Polaszki

Naprawa wyrw w poboczu na obiekcie mostowym o
wymiarach: 210 cm x 130 cm., gł 80 cm, oraz 170 cm x 100 gł.
90 cm oraz prace porządkowe na obiekcie
Podcinka konarów drzew w skrajni drogowej
Podniesienie krawężników i nawierzchni kostki na zjeździe na
stadion w celu przechwycenia wody opadowej przelewającej się
z jezdni na teren stadionu
Naprawa uszkodzonego chodnika na skrzyżowaniu z ulicą
Padarewskiego. Wymiana krawężników, ułożenie kostki
polbruk na powierzchni 7 m2
Naprawa nawierzchni chodnika przy schodach na powierzchni
2 m2, naprawa zamków drzwiowych, regulacja drzwi
Podcinka zakrzaczenia wrastających w krawędź nawierzchni
jezdni
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10
11
12
13
14

15
17

nr 3109G miejscowość Kalwa
nr 3110G miejscowość
Waplewo Osiedle
nr 3110G miejscowość Stary
Targ
nr 3122G miejscowość
Lubochowo
nr 3102G w miejscowości Kątki
nr 3125G w miejscowości
Bągart
nr 3104G Nowy Targ

18

nr 3159G ul. Reja w Sztumie
nr 3171G ul. Polna
nr 3100G m. Waplewo Wlk.
nr 3129G m. Szropy
nr 3100G ul. Słowackiego w
Dzierzgoniu,
nr 3131G m. Lasy
nr 2936G m. Bruk

19

nr 3133G Gisiel

20

nr 3133G Myślice – Gisiel,
nr 3122G Dzierzgon –
Lubochowo – Pronie, nr 3118G
Pudłowiec - Myślice
nr 2936G m. Dzierzgoń

21
22
23

24

nr 3100G Ramoty – Waplewo
Wlk.
nr 3129G Jordanki
nr 3124G Jasna – Złotnica,
nr 2936G m. Bruk
nr 3144G Postolin – Pułkowice
nr 3114G Dworek – Balewo
nr 3101G Stary Targ – Kalwa
nr 3130G m. Szropy,
nr 3166G Chopina w Sztumie
nr 3107G m. Węgry

Montaż znaku B-33 ograniczenie prędkości do 50 km/h
Wycinka zakrzaczenia na odcinku 150 mb, montaż znaku D-15
przystanek autobusowy
Przeniesienie znaków E-17a, E-18a miejscowości Stary Targ
oraz D-42, D-43 obszar zabudowany z wymianą słupków
Usunięcie roślin Barszczu Sosnowskiego rosnącego w pasie
drogi powiatowej
Wycinka zakrzaczenia wrastających w krawędź jezdni oraz
konarów drzew w skrajni drogowej na odcinku 800 m/b po obu
stronach drogi
Wycinka zakrzaczenia wrastających w krawędź jezdni oraz
ograniczających widoczność na odcinku 200 m/b
Wycinka zakrzaczenia wrastających w krawędź jezdni oraz
ograniczających widoczność na zakrętach na odcinku 600 m/b
Malowanie oznakowania poziomego przejść dla pieszych

Naprawa zapadniętego chodnika z kostki pol bruk o
powierzchni 2 m2
Usuwanie zakrzaczenia przy znakach drogowych

Przeniesienie znaku B-33 ograniczenie prędkości 70 km,
montaż znaków D-42, D-43 teren zabudowany
Usuwanie odrostów przy pniach drzew, zebranie śmieci z
pobocza drogi
Zebranie porzuconych śmieci (elementy plastikowe karoserii
samochodowej) w pasie drogi powiatowej wywiezienie na
PSZOK w miejscowości Tropy Sztumskie
Łatanie ubytków w nawierzchni jezdni masą asfaltową na zimno

1. Odebrano prace związane z przebudową dróg powiatowych dofinansowanych z Funduszu
Dróg Samorządowych:
- nr 3105G Koślinka – Dąbrówka Malborska długość odcinka 1,100 km ,
- nr 3133G odcinek Latkowo – gr. powiatu, długość odcinka 2,187 km,
- nr 3129G odcinek Bukowo – Telkwice, długość 1,019 km,
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2. Wykonano dwa etapy okoszeń poboczy w pasie dróg powiatowych na terenie powiatu
sztumskiego – pierwszy zakończono w miesiącu czerwcu, drugi w miesiącu sierpniu 2020 r.

Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu
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.

umorzył postępowanie w/s pozwolenia na
budowę
uchylenie pozwolenia na budowę

ILOŚĆ
65
15

UWAGI

118
67
35
6
3
4
11
0
1
0

1. Dobiegają końca prace remontowe wymiany pokrycia dachowego na budynku sali
gimnastycznej w ZS Dzierzgoń. Roboty realizuje firma DAW-MAR z Kwidzyna.
2. Zakończono prace naprawcze ocieplenia ściany szczytowej sali gimnastycznej w ZS
Kasprowiczu, która uległa zniszczeniu w wyniku pożaru szpitalnej wiaty
śmietnikowej.
3. Zakończono roboty budowlane adaptacji III p. bud. rehabilitacji szpitala w Sztumie z
przeznaczeniem na oddział rehabilitacji-kardiologicznej. Zakończono prace
odbiorowe w dniu 16.09.2020 r.

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia
1. W okresie wakacyjnym odbyły się kilkukrotne spotkania z dyrektorami szkół i placówek
oświatowych, mających na celu omawianie spraw bieżących związanych z przygotowaniem
szkół do nowego roku szkolne, analiza
2. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem raportu o stanie realizacji zadań oświatowych za rok
szkolny 2019/2020.
3. 14 lipca br. odbyło się spotkanie z kierownikami aptek z terenu powiatu sztumskiego.
4. Zmieniono grafik dyżurów aptek, w związku z zamknięciem apteki Medicus, znajdującej się
przy ul. Morawskiego
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5. Podpisano porozumienie w sprawie wyrażenia woli współpracy Województwa Pomorskiego
z Powiatem Sztumskim przy realizacji regionalnego programu polityki zdrowotnej o nazwie
„Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób
65+ z grupy ryzyka” – kontynuacja programu z ubiegłego roku.
6. Podpisano porozumienie z Powiatem Tczewskim w sprawie organizacji Teoretycznej Nauki
Zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie.
7. Przekazano dodatkowe dwa komputery, po jednym dla każdego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w ramach programu „Zdalna Szkoła”.
8. Dokonano aktualizacji „Dotacji podręcznikowej” dla Specjalnych Ośrodków Szkolno –
Wychowawczych.
9. Sporządzono sprawozdanie z wykonania budżetu wydziału za I półrocze roku obecnego.
10. Rozpoczęto prace nad projektem budżetu wydziału na rok 2021.

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

4.

5

6

7

8

9
10
11
12

NAZWA ZADANIA
Zarejestrowane pisma/wnioski kierowane do
Wydziału
Wydawanie zezwoleń na wykreślenie obciążeń z
ksiąg wieczystych
Wydawanie zaświadczeń o występujących
roszczeniach
Wydawanie decyzji dotyczące czasowego
zajęcia nieruchomości stanowiących własność
osób fizycznych pod inwestycję celu
publicznego
Wydawanie kompletów dokumentów
dotyczących własności nieruchomości do spraw
emerytalnych
Wydawanie zaświadczeń o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi
Wydawanie naliczeń opłaty jednorazowej z
tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
Wydawanie zaświadczeń dotyczących
wykreślenia roszczenia o opłatę z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności
Zakończenie postępowania administracyjnego
na podstawie decyzji zatwierdzającej
klasyfikację gruntów.
Wszczęcie postępowań w sprawie klasyfikacji
gruntów
Przyjęcie zgłoszeń prac geodezyjnych
Wydawanie kompletów materiałów z archiwum
PODGiK w Sztumie do zgłoszonych prac wraz z
licencjami

ILOŚĆ
spraw/wniosków

UWAGI

1912
0
23
6

4

3

1

2

3
4
210
234
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13
14
15
16
17
18
19

20

21

22
23

Weryfikacja operatów technicznych z prac
geodezyjno-kartograficznych łącznie z
przygotowaniem protokołów
Przyjęcie operatów do powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
Wprowadzanie zmian do części opisowej operatu
ewidencji gruntów i budynków
Sporządzanie zawiadomień o zmianach w
ewidencji gruntów i budynków
Wprowadzanie do bazy wartości nieruchomości
danych na podstawie aktów notarialnych
Modyfikacja treści mapy numerycznej ewidencji
gruntów i budynków oraz na mapy zasadniczej
Wydanie
kopii
map
zasadniczych
i
ewidencyjnych do celów informacyjnych łącznie
z wystawieniem opłat za w/w czynności
Wystawianie opłat administracyjnych za
czynności geodezyjne i kartograficzne, za
udzielanie informacji, oraz za wykonywanie
wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego
Przygotowywanie i wydanie wypisów i wyrysów
z części opisowej i kartograficznej operatu
ewidencji gruntów łącznie z wystawieniem opłat
za w/w czynności
Organizacja Narad Koordynacyjnych Zespołu
Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
Przygotowanie odpisów protokołów z narad
koordynacyjnych

211
178
618
331
118
21419
224

885

437

3
17

1. Wykonano sprawozdanie z wydatków budżetu Państwa na wypłaty odszkodowań za przejęte
nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
2. Wykonano sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami w
ujęciu zadaniowym za okres I półrocza 2020 r.,
3. Zaktualizowano opłatę z tytułu użytkowania wieczystego dla działki nr 325/4, położonej w
obrębie Myślice, gmina Stary Dzierzgoń,
4. Zmieniono cel użytkowania wieczystego dla działek nr 107/5 i 93, położonych w obrębie III
– miasta Sztum,
5. Ogłoszono przetarg na dzierżawę działek nr 139/1, 139/2, położonych w obrębie Koślinka,
gmina Sztum,
6. Sporządzono Zarządzenie Starosty Sztumskiego w sprawie ustanowienia służebności
przesyłu na działce nr 500, położonej w obrębie I – miasta Dzierzgoń,
7. Przygotowano Uchwałę Zarządu Powiatu Sztumskiego w sprawie obniżenia stawki za najem
lokalu użytkowego dla Pani Agaty Mocny w związku z panującą pandemią SARSCOVID19
8. Przygotowano Uchwałę Zarządu Powiatu Sztumskiego w sprawie uaktualnienia składu
komisji przetargowej dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sztumskiego,
9. Przygotowano Zarządzenie Starosty Sztumskiego w sprawie składu komisji przetargowej
dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
10. Wykonano wycenę wartości rynkowej przystani w Białej Górze,
11. Wykonano wznowienie punktów granicznych drogi powiatowej nr 3115G relacji Postolin
– Sadłuki w celu opracowania dokumentacji projektowej.
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12. Wyłoniono wykonawcę w drodze zapytania ofertowego inwestycji polegającej na budowie
światłowodu łączącego budynek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie z budynkiem Starostwa
Powiatowego w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31,
13. Do Głównego Urzędu Statystycznego przygotowano i przesłano Rejestr Cen i Wartości
Nieruchomości za II kwartał 2020 r.
14. Udział w naradach roboczych (e- narada) organizowanych przez Głównego Geodetę
Kraju w dniach 31.07.2020 r. i 13.08.2020 r.
15. Przygotowanie oferty na „Przetworzenie do postaci cyfrowej oraz utworzenie rejestrów
przestrzennych dokumentów źródłowych w relacyjnej hurtowni danych Geomaticus –
działającej pod kontrolą zintegrowanego systemu informatycznego TurboEWID wersja 9.2
oraz ich integracja z obiektami baz danych EGIB, BDOT500, GESUT.” – rozstrzygnięcie
31.07.2020 r.
16. Przygotowano i przesłano do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ankietę
w sprawie modernizacji gruntów i budynków na obszarze Powiatu Sztumskiego
17. Przygotowano i przesłano do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii ankietę dotyczącą
ilości zawiadomień z ksiąg wieczystych w 2019 r i 2020 r.
18. Przygotowano i przesłano do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Geodezyjnego i Kartograficznego w Gdańsku informację dotyczącą ilości
zmian w części opisowej i kartograficznej operatu EGIB za okres od 01.01.202030.06.2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
Działania z zakresu zadań dotyczących wsparcia osób niepełnosprawnych:
1. zawarcie w dniu 02.06.2020r. aneksów do umów o dofinansowanie kosztów działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecwałdzie i w Dzierzgoniu, działających przy
Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie,
2. zawarcie w dniu 17.06.2020r. umów na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, do likwidacji
barier w komunikowaniu się i technicznych – 12 umów na łączną kwotę 14 428,00 zł,
3. zawarcie w dniu 14.07.2020r.
umów na dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych – 13 umów na łączną kwotę 47 300,00 zł,
4. w dniu 21.07.2020 r - powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych w Sztumie,
5. zawarcie w dniu 28.07.2020r. umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Oddziału Pomorskiego dotyczącej realizacji „Programu wyrównywania
różnic między regionami III”, poniższych projektów:
 Obszar F – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w
Koniecwałdzie „Wymiana niezbędnego wyposażenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Koniecwałdzie”
 Obszar D – Gmina Stary Targ „Zakup mikrobusa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego”.

Działania z zakresu zadań dotyczących pieczy zastępczej:
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1. Monitorowanie sytuacji rodzin zastępczych i podopiecznych w formie telefonicznej oraz
poprzez rozmowy wideo.
2. Sporządzanie informacji o całokształcie sytuacji osobistej dzieci i przesyłanie ich do sądu.
3. Sporządzanie i przeprowadzanie telefoniczne lub poprzez wideo rozmowę ocen sytuacji
dzieci w porozumieniu z pedagogiem i z rodzicami zastępczymi.
4. Organizacja szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze (rozpoczęcie szkolenia w dniu
28.08.2020r.).
5. Podnoszenie kwalifikacji pracowników pieczy zastępczej poprzez udział w szkoleniach.
6. Organizacja badań psychologicznych dla rodzin zastępczych oraz diagnoz
psychofizycznych wychowanków pieczy zastępczej.
7. Podpisanie w dniu 11.08.2020r. umowy w ramach projektu „Wsparcie dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, Działanie 2.8
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, maseczek,
rękawiczek, płynów do dezynfekcji, wyposażenie miejsc kwarantanny. (115 sztuk laptopów,
69 drukarek, 115 słuchawek, 260l płynów dezynfekujących, 13000 sztuk rękawiczek,
2600szt maseczek, wyposażenie 3 miejsc kwarantanny).

Powiatowy Urząd Pracy w Szumie z/s Dzierzgoń

1. 26.06.2020r. przyznanie środków Funduszu Pracy, w kwocie 25,1 tys. zł. na finansowanie
w 2020r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród wypłaconych
pracownikom;
2. 29.06.2020r. - złożono wniosek o środki rezerwy z FP na kwotę 700,0 tys. zł.;
3. 01.07.2020r. - 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 700,0 tys. zł.
4. 15.07.2020r. - 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 programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w wysokości 100,0 tys. zł.
5. 21.07.2020r. - złożono wniosek o środki rezerwy z FP na kwotę 400,0 tys. zł.;
6. 24.07.2020r. - 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 i art.
15zze2 ustawy, w wysokości 400,0 tys. zł.
7. 31.07.2020r. – przyznanie środków Funduszu Pracy z rezerwy Krajowego Funduszu
szkoleniowego w kwocie 162,1 tys. zł., na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w
Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu w 2020 roku zadań określonych w art. 69a ust 2 ustawy;
8. 06.08.2020r. – przyznanie dodatkowej kwoty środków Funduszu Pracy w kwocie 14
300,00zł. na finansowanie w 2020r. kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji
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systemu informatycznego i technologii cyfrowych, służących realizacji zadań wynikających
z ustawy;
9. 12.08.2020r. - złożono wniosek o środki rezerwy z FP na kwotę 500,0 tys. zł.;
10. 12.08.2020r. - 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 i art.
15zze2 ustawy, w wysokości 500,0 tys. zł.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sztumie
1.
2.
3.
4.

Od 1.09.2020r. została wznowiona działalność w pełnym zakresie.
Opracowane zostały procedury dotyczące pracy w czasie stanu pandemii.
Otrzymano z Ministerstwa maseczki oraz płyn do dezynfekcji.
Spotkania w Poradni są umawiane telefonicznie.

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 kwiecień – czerwiec 2020r. W okresie sprawozdawczym zakupiono 6 zestawów
komputerowych do realizacji zajęć zdalnych w kwocie 19 124,00 złotych do wykorzystania
w Zespole Szkół w Sztumie.
2. 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 – zakupiono w ramach zaistniałych oszczędności
przetargowych i przekazano do SOSW Uśnice i SOSW Kołoząb dodatkowe 2 zestawy
komputerowe do realizacji zajęć szkolnych w formie zdalnej. Przygotowywany jest wniosek
o rozliczenie przyznanego dofinansowania.
3. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Edycja 2021 zostali złożone 3 wnioski
aplikacyjne:
1) Remont dróg powiatowych nr 3115G, 3132G oraz 3145G w wymiarze 4,837km w celu
poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla
 ODCINEK DROGI NR 3115G POSTOLIN – SADŁUKI
 ODCINEK DROGI NR 3132G LUBOCHOWO – NAJATKI
 ODCINEK DROGI NR 3145G GÓRKI – PACHUTKI
Wartość projektu: 2 832 654,00 złotych
2) Przebudowa drogi powiatowych nr 3119G, 3129G, 3162G, 3165G, 3129G, 3175G, w
wymiarze 3,329km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego
Powiśla
 ODCINEK DROGI NR 3119G PRONIE – TABORY
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ODCINEK DROGI NR 3129G JORDANKI – BUKOWO
ODCINEK DROGI NR 3162G UL. MICKIEWICZA W DZIERZGONIU
ODCINEK DROGI NR 3165G UL. KOŚCIUSZKI W DZIERZGONIU
ODCINEK DROGI NR 3175G UL. KRÓLOWEJ JADWIGII W SZTUMIE

Wartość projektu: 4 435 276 złotych
3) Przebudowa dróg powiatowych nr 2900G, 2936G, 3100G, 3103G, 3104G, 3112G, 3113G,
3115G, 3129G, 3132G, 3137G, 3144G, 3146G w wymiarze 17,744km w celu poprawy
bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla
 ODCINEK DROGI NR 2936G DZIERZGOŃ - BRUK I ETAP
 ODCINEK DROGI NR 2936G DZIERZGOŃ - BRUK II ETAP
 ODCINEK DROGI NR 3112G TYWĘZY
 ODCINEK DROGI NR 3100G WAPLEWO – TULICE
 ODCINEK DROGI NR 3104G NOWY TARG - KRASNA ŁĄKA
 ODCINEK DROGI 3129G JORDANKI - BUKOWO I ETAP
 ODCINEK DROGI 3129G JORDANKI - BUKOWO II ETAP
 ODCINEK DROGI NR 3132G LUBOCHOWO – NAJATKI
 ODCINEK DROGI NR 3113G UL. DWORCOWA W MIKOŁAJKACH POMORSKICH
 ODCINEK DROGI NR 3146G STĄŻKI
 ODCINEK DROGI NR 3137G NOWE MINIĘTA
 ODCINEK DROGI NR 3104G KRASNA ŁĄKA – BALEWO
 ODCINEK DROGI NR 3103G SZTUMSKA WIEŚ
 ODCINEK DROGI NR 2900G GRONAJNY
 ODCINEK DROGI NR 3144G POSTOLIN – PUŁKOWICE
 ODCINEK DROGI NR 3115G POSTOLIN - SADŁUKI
Wartość projektu: 25 910 020,00 złotych
4. 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” objęty Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość projektu 639 943,47 złotych, wnioskowane dofinansowanie 407 196,00 złotych.
Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną.
5. Złożony został projekt pn. „Przeciwdziałajmy zmianom klimatu na rzecz ekologicznego
powiatu - cykl działań adaptacyjnych do zmian klimatu w 2 szkołach powiatu sztumskiego”
w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” „Prowadzenie przez
szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i
przystosowania się do ich skutków” finansowanych ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
Wartość projektu: 1 023 530,94 złotych
6. RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH – PLANOWANE 2
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INWESTYCJE
Zakres rzeczowy: Adaptacja obiektu wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia dla utworzenia
2 pracowni gastronomicznych, pracowni cukierniczej, sali konsumenckiej wraz z zapleczem
socjalno - magazynowym w Zespole Szkół Zawodowych w Barlewiczkach
Okres realizacji: IV 2021r. – VIII 2022r.
Zakres rzeczowy: Montaż pomp ciepła wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębiu oraz termomodernizacja
stropodachów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, sali gimnastycznej
Zespołu Szkół w Sztumie i Starostwie Powiatowym w Sztumie.
Okres realizacji: IV 2021r. – XI 2022r.
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