Informacja z działalności Zarządu Powiatu Sztumskiego
w okresie międzysesyjnym
W okresie międzysesyjnym tj.; od 28.10.2020 do 10.12.2020 roku Zarząd Powiatu Sztumskiego
odbył 5 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 informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego za III kwartał
2020 roku;
c) w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2021- 2028 oraz projektu budżetu Powiatu Sztumskiego na 2021 rok.
2. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zmiany budżetu powiatu sztumskiego na 2020 rok;
b) w sprawie zmiany uchwały XIV/111/2019 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 30 grudnia
2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2019-2028.

W zakresie edukacji i ochrony zdrowia
1. Zarząd zapoznał się:
a) ze sprawozdaniem z przeprowadzonego audytu w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Kołozębiu, który dotyczył Organizacji Funkcjonowania Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kołozębiu oraz kontroli poprawności
wprowadzania danych do SIO.
2. Zarząd przyjął stanowisko w sprawie:
a) skargi dotyczącej dyrektora ZSZ Barlewiczki Pani Marzeny Zawiszy i dyrektora ZS w
Sztumie Pani Wiesławy Kowalik,
b) skargi na działanie Szpitala Polskiego w Sztumie,
c) sprzedaży samochodu służbowego (busa) będącego w zarządzie SOSW w Kołozębiu
(wyrażono zgodę),
d) wydzierżawienie gruntu rolnego położonego na terenie SOSW w Kołozębiu (wyrażono
zgodę),
e) utworzenia stanowiska wicedyrektora w SOSW Kołozębiu, (wyrażono zgodę),
f) aneksu do arkusza organizacyjnego w SOSW w Kołozębiu – zmiany wynikające z
utworzenia stanowiska wicedyrektora i zatrudnienia psychologa (zatwierdzenia),
g) wydania opinii dotyczącej powołania wicedyrektora w SOSW w Kołozębiu (pozytywna
opinia)
h) zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego ZSZ w Barlewiczkach – zmiany
wynikające z przekroczenia liczby godzin ponadwymiarowych przez wicedyrektora
szkoły.
3. Zarząd zatwierdził:
a) aneks nr 3 do arkusza organizacyjnego ZS w Sztumie.
b) aneks do arkuszy organizacyjnych ZSZ w Barlewiczkach – zmiany wynikające z
przekroczenia liczby godzin.
c) aneks do arkuszy organizacyjnych w SOSW w Kołozębiu
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4. Zarząd wyraził zgodę:
a) wyrażenie zgody na wykorzystanie zwróconych składek ZUS w SOWS Kołoząb na
działania inwestycyjne związane z wyposażeniem pomieszczeń w internacie,
przygotowaniem dokumentacji technicznej prac remontowych, instalacji

W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami
1. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie zmiany stawek czynszu najmu garaży, lokali użytkowych i lokali
mieszkalnych oraz dzierżawy gruntów stanowiących własność Powiatu Sztumskiego.
2. Zarząd wyraził zgodę:
a) zgody na zawarcie umowy cesji pomieszczenia na terenie szpitala z przeznaczeniem na
prowadzenie sklepu spożywczo – przemysłowego;
3. Zarząd przyjął informację:
a) w sprawie rozstrzygnięcia II pisemnego nieograniczonego przetarg na dzierżawę
nieruchomości, zajętych pod przystań żeglarską „Biała Góra”, stanowiących własność
Powiatu Sztumskiego na okres 15 lat.

W zakresie architektury i budownictwa
1. Zarząd przyjął informację w sprawie:
a) wyboru oferty na remont 5 pomieszczeń biurowych w budynku starostwa.

W zakresie komunikacji, transportu i dróg
1. Zarząd zajął stanowisko:
a) w sprawie zmiany wysokości stawki za usunięcie i holowanie pojazdów na terenie
Powiatu Sztumskiego.
2. Zarząd przyjął informację:
a) z protokołu z zamówienia publicznego dot. wycinki zakrzaczenia w pasie dróg
powiatowych;
b) z protokołu z zamówienia publicznego na „usuwanie w tym holowanie pojazdów na
terenie Powiatu Sztumskiego i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym”;

W zakresie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
1. 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.

W zakresie Zakładu Aktywności Zawodowej
1. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w
Sztumie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
powiatu w zakresie kierowanej jednostki.
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2. Zarząd wyraził zgodę:
a) na zwiększenia dofinansowania dla ZAZ w Sztumie celem przeznaczenia środków na
działanie inwestycyjne dotyczące przebudowy wjazdu/zejścia do ZAZ.

W zakresie innych spraw
1. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi
szkoleniowej pn. „ABC Przedsiębiorczości” na rzecz osób zamierzających rozpocząć
własną działalność gospodarczą w ramach projektu pn. „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do
sukcesu II - wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów malborskiego i
sztumskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Działania 5.7
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(RPO WP 2014-2020), nr projektu RPPM.05.07.00-22-0026/19;
b) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania pod nazwą
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w powiecie
sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2020 roku”;
c) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na
realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom pozarządowym w
zakresie „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej
w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2021 roku” .
2. Zarząd przyjął informację:
a) z otwarcia ofert dotyczącą przetargu na zimowe utrzymanie dróg w 2021 roku
3. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2021 Powiatu
Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie”.
4. Zarząd wyraził zgodę:
a) na likwidację sprzętu szpitalnego dla Szpitala Polskiego S.A

W zakresie poszczególnych Wydziałów Starostwa Powiatowego
wykonano następujące prace:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
L.P.
1.

NAZWA ZADANIA
Wystąpienia do właściwych wójtów/burmistrzów z
wnioskami o wydanie zezwoleń na wycinkę drzew,

ILOŚĆ

UWAGI

3
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które zagrażają bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych
2.

Prowadzenie postępowań związanych z wycinką
drzew/krzewów

10

3.

Wydawanie decyzji w zakresie usunięcia
drzew/krzewów z działek gminnych

6

4.

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

4

7.

Prowadzenie postepowań w zakresie gospodarki
odpadami

1

8.

Wydawanie zaświadczeń z uproszczonych planów
urządzania lasu

76

9.

Wydawanie kart rejestrujących sprzęt pływający
służący do amatorskiego połowu ryb

9

10.

Wydawanie kart wędkarskich

4

11.

Wydawanie decyzji z zakresu wyłączenia gruntów z
produkcji rolnej

12

12.

Wydawanie postanowień uzgadniających projekty
decyzji o warunkach zabudowy

37

13.

Udzielenie informacji na temat posiadanych
dokumentacji geologicznych

6

14.

Prowadzenie spraw z zakresu geologii

6

15.

Weryfikacja
informacji
dotyczących
eksploatacyjnej za wydobyta kopalinę

opłaty

1

16.

Prowadzenie spraw związanych z pozwoleniem
zintegrowanym.

1

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
L.P.

NAZWA ZADANIA

ILOŚĆ

1.

Wydawanie praw jazdy

75

2.

Wydanie międzynarodowych praw jazdy

0

4.

Wydawanie decyzje dot. cofnięcia uprawnień do kierowaniem
pojazdami mechanicznymi

9
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UWAG
I

5.

Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i
psychologiczne

7

6.

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

28

7.

Przywrócenie po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami

4

8.

Ilość wysłanych zapotrzebowań na aka, otrzymanych i
przekazanych akt kierowcy

15

9.

Ilość utworzonych profili kandydatów na kierowców

62

10.

Zarejestrowanie i przerejestrowywanie pojazdów

363

10.

Wydawanie decyzji dot. skasowania pojazdów

150

11.

Udostępnianie danych właścicieli pojazdów na wnioski
uprawnionych podmiotów – pojazdów

19

12.

Zgłoszenie sprzedaży pojazdów

198

13.

Wydanie dowodów rejestracyjnych

411

14.

Zmiana danych w dowodach rejestracyjnych

20

15.

Wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

4

16.

Wydawanie uzgodnień projektów zagospodarowania terenu

3

17.

Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego

6

18.

Opiniowanie projektów organizacji ruchu

1

19.

Zatwierdzanie projekty organizacji ruchu

1

20

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w
zakresie przewozu rzeczy

1

20.

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

3

Wydanie zezwolenia na przewozy regularne

0

21.

Wydanie wypisu do zezwolenia na przewozy regularne

0

22

Wydane licencje na przewóz osób samochodami o liczbie osób od
7 do 9

0

23

Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii II

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

NR DROGI

1

nr 3167G ul. Czarnieckiego w
Sztumie

2

nr 2936G miejscowość Dzierzgoń

3

nr 3126G miejscowość Bągart

4

nr 3180G ul. Lipowa w Sztumie
nr 3183G ul. Nowowiejskiego w
Sztumie,
nr 3167G ul. Czarnieckiego w
Sztumie

RODZAJ WYKONANYCH PRAC/ZADAŃ

Montaż lustra drogowego w celu poprawy widoczności na
krzyżowaniu z drogą powiatową nr 3176G ul.
Koniecpolskiego w Sztumie
Montaż znaków E-17a, e-18-a tablice miejscowości
Dzierzgoń
Naprawa kołnierza studzienki, nawierzchni chodnika przy
studzience oraz oczyszczenie kratek burzowych w pasie
drogi
Malowanie przejść dla pieszych w pasie drogi 2 szt.
Malowanie przejść dla pieszych w pasie drogi 3 szt.
Malowanie przejść dla pieszych w pasie drogi 2 szt.

nr 3122G

Malowanie przejść dla pieszych w pasie drogi 3 szt. oraz
wymiana słupka znaku D-6 przejście dla pieszych ul.
Wojska Polskiego w Dzierzgoniu,
Montaż znaku D-6 „przejście dla pieszych” w
miejscowości Lubachowo

nr 3148G ul. Pogodna w
Dzierzgoniu

Naprawa ubytku w nawierzchni jezdni masą bitumiczną na
zimno o wymiarach 150 x 65 x5 cm,

nr 3124G miejscowość Stary
Dzierzgoń

Naprawa ubytków w nawierzchni drogi masą bitumiczną
na zimno przy budynku szkoły podstawowej

6

nr 3101G Stary Targ - Kalwa

Wymiana słupka znaku A-3,

7

nr 3146G Dworem – Stążki

8

nr 3142G Dąbrówka Pruska

9

nr 3116G m. Cieszymowo

Naprawa wyrwy w nawierzchni drogi kruszywem i masą
bitumiczną na zimno wymiary 100 x 100 x 30 cm,
Montaż oznakowania U-3c, U-3d na skrzyżowaniu z drogą
3143G do miejscowości Wilczewo, oraz znaku A-7 „ustąp
pierwszeństwa”
Podcinka odrostów i konarów drzew zwisających w
skrajnię drogową,

10

nr 3143G miejscowość Wilczewo

11

nr 2936G

12

nr 3128G miejscowość Kościelec

Usunięcie ziemi i zanieczyszczeń z nawierzchni drogi na
przepuście oraz demontaż uszkodzonych barierek na
przepuście w celu ich naprawy
Montaż lustra drogowego w celu poprawy widoczności na
przejściu dla pieszych, oraz wymiana uszkodzonych
słupków przy oznakowaniu tablicy miejscowości Bruk,
Wymiana znaków D-42, „teren zabudowany”, D-43
„koniec terenu zabudowy w miejscowości Żuławka
Sztumska – po 3 szt., B-33 „ograniczenie prędkości do 40
km/h” po 3 szt.
Montaż
oznakowania
pionowego
A-30
„inne
niebezpieczeństwa”, B-33 „ograniczenie do 70 km/h”, T-3
„piesi”
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nr 3114G Mikołajki Pomorskie
13

nr 3169G ul. Reja w Sztumie

14

nr 3145G odcinek Górki –
Pachutki gr. powiatu

Montaż znaku A-32 „oszronienie jezdni” z tabliczką T-2
„1,9 km”
Naprawa zapadnięć w nawierzchni chodnika z płytek 30 x
30 o powierzchni 25 m2
Uzupełnienie kruszywem betonowym ubytków w
nawierzchni drogi gruntowej zużyto materiału 11,770 ton

nr 3145G miejscowość
Monasterzyska

Usunięcie drzewa wiatrołomu z jezdni

15

nr 3113G m. Dąbrówka Pruska

16

nr 3102G miejscowość Kątki

Wymiana
oznakowania
E-17a,
E-18a
tablica
miejscowości, E-13 tablica „Sztum 12 km”
Montaż oznakowania E-17a, E-18a – nazwa miejscowości
Kątki po 2 szt.
Montaż oznakowania B-33 „ograniczenie 50 km/h”, B-25
„zakaz wyprzedzania”, B-36 „zakaz zatrzymywania się” 2 szt., A-32 „oszronienie jezdni” - 2 szt., A-7 „ustąp
pierwszeństwa”, A-2 „niebezpieczny zakręt”, A-3 „dwa
niebezpieczne zakręty”,
Montaż znaku A-1 „niebezpieczny zakręt”, prostowanie
znaków U-3a, U-3b „tablica prowadząca” - 4 szt. oraz
uzupełnienie montaż znaków U-3a, U3b – 8 szt.
Montaż znaku D-43 „koniec terenu zabudowanego”

nr 3109G Pietrzwałd - Kalwa

nr 3125G Jasna - Bągart
nr 3133G miejscowość Myślice

nr 3108G Sztumskie Pole - Uśnice Montaż oznakowania A-18 „zwierzęta dzikie”, A-6b, A-6c
– skrzyżowanie z drogą podporządkowaną, A-1, A-2
„niebezpieczne zakręty”
nr 3100G miejscowość Ramoty
Montaż znaku A-7 „ustąp pierwszeństwa”

1. Dokonano odbioru prac polegających na remoncie chodnika w pasie drogi powiatowej nr
3100G w miejscowości Waplewo Wielkie o powierzchni 634 m2 w ramach których
wykonano:
- rozbiórkę starych płytek betonowych, krawężników i obrzeży,
- ułożeniu nowych obrzeży oraz krawężników na ławie betonowej,
- ułożeniu nawierzchni chodnika z kostki pol-bruk
2. Dokonano odbioru prac polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 3114G
w wymiarze 3,211 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego
Powiśla w ramach której wykonano odcinek Mikołajki Pomorskie – Dworek realizowanych
w ramach pozyskanych środków z rządowego programu FDS:
- wycinkę drzew,
- odtworzenie i regulację rowów przydrożnych oraz skarp,
- przebudowę, wzmocnienie konstrukcji i poszerzenie do 5,5 m nawierzchni jezdni, warstwa
ścieralna z mieszanki SMA-A11
- przebudowę zjazdów na pola i zjazdów bramowych,
- zatokę autobusową z wiatą przystankową w miejscowości Dworek,
- chodniki dla pieszych w miejscowości Dworek po obu stronach jezdni,
- oświetlenie – latarnie hybrydowe, przystanków autobusowych, przejść dla pieszych,
chodników w miejscowości Dworek
7
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Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu
1. Rozpoczęto roboty budowlane związane z modernizacją 5 pomieszczeń w budynku starostwa
w Sztumie.
2. Wyniku wizji lokalnych dokonano określenia wstępnego zakresu prac modernizacyjnych
wewn. budynku SOSW w Uśnicach. Inwestycja realizowana w ramach środków z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych .
3. Zawarto umowę z firmą projektową na opracowanie dokumentacji technicznej dostosowania
budynku SOSW w Kołozębiu do wymogów ppoż.
4. Dokonano przekazania protokolarnego pomieszczeń przebudowanych pomieszczeń III p.
bud. rehabilitacji w Sztumie z przeznaczeniem na oddział rehabilitacji-kardiologicznej spółce
Szpitale Polskie.
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. udzielanie odpowiedzi w sprawach różnych
6.
7.

wydawanie decyzji odmownych
wydawanie
decyzji sprzeciwu na roboty
budowlane

ILOŚĆ
31
5

UWAGI

48
22
7
1
3

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia
1. Analiza programu dot. Szczepień Pneumokoki.
2. Przystąpienie do Ogólnopolskiego Programu profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021, na
zaproszenie Studenckiego Koła Naukowego Onkoma w Warszawie.
3. Bieżące gromadzenie informacji związanych z COVID 19, według stanu przesyłanego ze
szkół.
4. Zebranie informacji dot. sposobu organizacji pracy szkół w systemie hybrydowym i pracy
zdalnej.
5. Wydanie skierowań do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
6. Od dnia 19.10.2020 wprowadzono nauczanie hybrydowe w szkołach ogólnodostępnych, a
następnie od 26.10.2020 nauczanie zdalne.
-w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Uśnicach decyzją dyrektora rozpoczęto
nauczanie zdalne od 26.10.2020 – do 29.11.2020.
-w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kołozębiu decyzją dyrektora
rozpoczęto nauczanie zdalne od 09.11.2020 do 29.11.2020.
-w ZSZ Barlewiczki decyzją dyrektora wprowadzono zamknięcie szkoły i przejście
pracowników administracyjnych na system pracy zdalnej od 19.11.2020 do 23.11.2020.
7. Przeprowadzenie ankiety zbiorczej ze szkół i podległych placówek dotyczącej „Programu
ochrony zdrowia psychicznego 2017-2022”, na obszarze województwa pomorskiego.
Informacje zostaną wykorzystane do oceny obecnego potencjału oraz przygotowania planu
rozwoju systemu ochrony zdrowia psychicznego na terenie województwa.
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8. Uczestnictwo w szkoleniu pt. Nowelizacja przepisów w zakresie Systemu Informacji
Oświatowej w roku 2020/2021 w JST - szkolenie online.
9. Uczestniczenie w szkoleniu pt. Wydatkowanie subwencji i dotacji na potrzeby uczniów z
orzeczeniami – szkolenie online.
10. Monitorowanie Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500zł. na naukę zdalną oraz
współpraca i udzielanie informacji dotyczących programu.

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
L.P.

NAZWA ZADANIA

ILOŚĆ
spraw/wniosków

1.

Zarejestrowane pisma/wnioski kierowane do Wydziału

1192

2.

Wydawanie zezwoleń na wykreślenie obciążeń z ksiąg
wieczystych

1

Wydawanie zaświadczeń o występujących roszczeniach

4

4.

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

0

5

Wydawanie kompletów dokumentów dotyczących
własności nieruchomości do spraw emerytalnych

UWAGI

3.

2

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

0

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.

3

10

Wszczęcie postępowań w sprawie klasyfikacji gruntów

2

11

Przyjęcie zgłoszeń prac geodezyjnych

124

12

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

75

13

Weryfikacja operatów technicznych z prac geodezyjnokartograficznych łącznie z przygotowaniem protokołów

177
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14
15
16
17
18
19

20

21

22
23

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

112
401
177
55
5283
123

404

214

3
14

1. Podpisano umowę najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Reja 8 w Sztumie położonych na
III p. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności medycznej w zakresie rehabilitacji
kardiologicznej pomiędzy Powiatem Sztumskim a Spółką Szpitale Polskie S.A.
wraz z formalnym przekazaniem obiektu,
2. Rozstrzygnięto II pisemny nieograniczony przetarg na dzierżawę przystani żeglarskiej w
Białej Górze, stanowiącej własność Powiatu Sztumskiego,
3. Dokonano 12 wypowiedzeń opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa,
4. Zlecono i wykonano malowanie pomieszczeń I p. w budynku Wydziału Geodezji,
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie
przy ul. Mickiewicza 39B,
5. Podpisano umowę na zapewnienie asysty programu geodezyjnego EWID na okres 3 lat.
6. Zlecono i wykonano przygotowanie kompletu map zasadniczych przez uprawnionego
geodetę w celu wrysowania i obliczenia powierzchni zajęcia pasa drogowego dróg
powiatowych nr 3128G, 2936G, 3936G w 5 lokalizacjach (5 zjazdów),
7. Wszczęto 11 postępowań administracyjnych w zakresie ograniczenia sposobu korzystania z
nieruchomości,
8. Podjęto 6 zawieszonych postępowań administracyjnych w zakresie ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości,
9. Podpisano 2 akty notarialne w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na gruntach
stanowiących własność Skarbu Państwa: na terenie działki nr 259/7 położonej w obrębie
Morany oraz dz. nr 500 położonej w obrębie 1 – miasta Dzierzgoń,
10. Wystąpiono do Wojewody Pomorskiego z wnioskami o przejęcie na rzecz Powiatu
Sztumskiego dz. nr 131/1, 131/2, 166/1, 239/1, 239/4, położonych w obrębie Morany, gmina
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Dzierzgoń, działek nr 138/3, 152/1, 161, położonych w obrębie Pierzchowice, gmina
Mikołajki Pomorskie, działki nr 65, położonej w obrębie Sadłuki, gmina Mikołajki
Pomorskie, działki nr 23, położonej w obrębie Stążki, gmina Mikołajki Pomorskie
stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod drogi publiczne w celu uregulowania
ich stanu prawnego.
11. Udział w naradach roboczych (e- narada) organizowanych przez Głównego Geodetę Kraju
w dniach: 20.10.2020 r. „podpis elektroniczny w geodezji”, 27.10.2020 r. „w sprawie narad
koordynacyjnych”, 02.11.2020 r. „Dobre praktyki obsługi prac geodezyjnych w obliczu
pandemii COVID-19”, 19.11.2020 r. „Operat elektroniczny w praktyce”
12. Przygotowanie i przesłanie sprawozdania za III kwartał 2020 r. ws. rejestru cen i wartości
nieruchomości do Głównego Urzędu Statystycznego
13. Przygotowano i przesłano kopię bazy danych EGIB i GESUT do Głównego Urzędu Geodezji
i Kartografii
14. W dniu 24.11.2020 r. odbyło się e-spotkanie członków SAGIK, na którym omawiane były
tematy związane ze zmieniającymi się przepisami w dziedzinie geodezji i kartografii.

Stanowisko ds. promocji powiatu i pozyskiwania środków pozabudżetowych
1. W ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat sztumski”, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa nr 3 Edukacja, Działanie 03.02 Edukacja ogólna, Poddziałanie 03.02.02
Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, przygotowywany jest wniosek o płatność za
październik - grudzień 2020r.
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 październik - grudzień 2020r.
3. Wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej w 2
placówkach dydaktycznych poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych zasilanych i
wytwarzających zieloną energię” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zakres tematyczny:
Przedsięwzięcie 2.2.2 Działania Infrastrukturalne w Zakresie Turystyki, Rekreacji,
Dziedzictwa Kulturowego i Zasobów Przyrodniczych, otrzymał dofinansowanie.
Zakres rzeczowy projektu: huśtawka dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich
w SOSW Uśnice oraz 3 urządzenia rekreacyjne wyposażone w porty USB w ZSZ Barlewiczki
Okres realizacji: do IX 2021r.
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 20142020.
Wartość projektu 639 943,47 złotych, wnioskowane dofinansowanie 407 196,00 złotych.
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Skompletowano dokumentację niezbędną do podpisania umowy.
5.
W ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w wymiarze 3,211km w
celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”,
współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, wykonano pełen zakres
zaplanowanych robót budowlanych oraz usługę nadzoru inwestorskiego w łącznym wymiarze
3 753 356,24 zł, w tym dofinasowanie z Programu w wymiarze 1 876 678,00 złotych.
Sprawozdanie z realizacji projektu zostało przekazane do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zakres rzeczowy projektu: DROGA NR 3114G MIKOŁAJKI POMORSKIE - DWOREK –
3,211km
6. FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH – EDYCJA 2021
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
Projekt znajduje się na liście zadań rezerwowych.
2) Przebudowa dróg 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
 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
Projekt znajduje się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
1. Podpisanie aneksu do umowy nr AS/000030/11/D z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie
realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – zwiększenie środków finansowych
PFRON na realizację programu.
2. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług
społecznych w Powiecie Sztumski”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
3. Podpisanie zapotrzebowania na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – kontynuacja realizacji programu.
4. Podpisanie aneksu do umowy z dnia 15.12.2015 r. o dofinansowanie kosztów działalności
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzierzgoniu przy Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i
Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie – zmiany w preliminarzu.
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W miesiącu listopadzie pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej wydawali sprzęt
komputerowy dla wychowanków pieczy zastępczej zakupiony w ramach projektu „Wsparcie
dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Łącznie zostało
zakupionych 115 laptopów, 69 drukarek, 115 słuchawek oraz 18 sztuk oprogramowania dla osób
z niepełnosprawnościami.

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W SZTUMIE
1. Audyt organizacyjny i finansowy w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Sztumie –
zakończony został, zgodnie z umową w dniu 31 października br.
2. Porządkowanie spraw organizacyjnych i uzupełnianie braków kadrowych – w wyniku
ogłoszonych naborów na wakujące stanowiska pracy od dnia 01.12.2020r. zatrudniono
Głównego księgowego (1/2 etatu) i Księgową (1/2 etatu), natomiast od dnia 02.11.2020 r.
Inspektora ds. kadr.
3. Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku:
a) w dniu 7 października br. zgłoszono do ROPS zwiększone potrzeby związane z kosztami
działania Zakładu w bieżącym roku, tj. na wykonanie podjazdu z kostki na teren ZAZ-u wraz
z odwodnieniem oraz zapewnieniem bezpiecznego dojścia (schodów) do budynku (54
370,00 zł brutto) , jak również na wykonanie kompleksowego remontu 5 łazienek (59 990,00
zł brutto); w związku z pozytywną oceną złożonego wniosku otrzymaliśmy dotację w
kwocie 63 747,00 zł, która została przeznaczona na remont podjazdu i remont 1 łazienki (+
wkład powiatu 10%, tj. 7 083,00 zł). Zakończenie ww. zadań zaplanowano na dzień
24.11.2020r.
b) przedłożenie preliminarza wydatków na rok 2021.
4. W dniu 06.11.2020 r. złożyliśmy ofertę dot. żywienia pacjentów Szpitala w Malborku
działającego w ramach Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Malborku – przetarg
nieograniczony. Dnia 25.11.2020 r. nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w
postępowaniu. Niestety w dniu 27.11.2020 r. postępowanie zostało unieważnione. Od dnia
01.12.2020 r. podjęliśmy się żywienia pacjentów tego szpitala w oparciu o umowę zlecenie
zawartą na 2-miesięczny czas określony za stawkę dzienną 19,93 zł brutto (ok. 65 pacjentów
x 19,93 zł x 30 dni = 38.863,50 zł). Zamierzamy przystąpić do ponownie ogłoszonego
przetargu. Dla porównania stawka dzienna dla pacjentów Szpitala w Sztumie od 05/2019
wynosi 13,50 zł (x ok. 120 pacjentów x 30 dni = 48.600,00 zł).
5. W miesiącu listopadzie br. przeprowadzono przetarg nieograniczony na dostawę artykułów
spożywczych dla Działu Gastronomiczno-Cateringowego w Barlewiczkach na kwotę 700
000,00 zł.

POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU
1. Przyznanie podczas webinarium dla Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w
Dzierzgoniu wyróżnienia i tytułu „Lider Aktywizacji Osób Młodych” w konkursie
organizowanym przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM;
2. 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 150,0 tys. zł.
3. Przyznanie przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii środków Funduszu Pracy na
finansowanie w roku 2020 kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia
społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w
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Dzierzgoniu, które przyznawane są urzędom, uzyskującym najlepsze wskaźniki
efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej w
2019r. w kwocie 46,1 tys. zł.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W SZTUMIE
Poradnia działa w pełnym zakresie przestrzegając procedur funkcjonowania w okresie
pandemii. Zgodnie z harmonogramem i planem pracy odbywają się zajęcia i diagnozy.
1. Odbyło się spotkanie z pedagogami i psychologami szkolnymi w ramach sieci współpracy.
Spotkanie odbyło się w formie zdalnej. szkolenie nt. „Uczeń z rodziny z problemem
psychiatrycznym”.
2. Odbyły się dni otwarte dotyczące diagnozy logopedycznej małych dzieci.

Stanowisko ds. Zarządzanie Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw
Obronnych
W związku z obecnie panującym stanem epidemii na terenie powiatu sztumskiego w okresie
sprawozdawczym w trybie ciągłym prowadzono działania monitorujące oraz planowano i
realizowano procesy mające na celu minimalizowanie ryzyka.
W okresie sprawozdawczym przekazywano w dalszym ciągu w trybie całodobowym informacje
dotyczących sytuacji na terenie powiatu. Informacje wpływają w trybie art. 20a ustawy o
zarządzaniu kryzysowym zarówno od organów wiodących dla zagrożenia epidemią SARS CoV2 / COVID-19 jak i jednostek współpracujących. Podlegają opracowaniu i dystrybuowane są do
wszystkich interesariuszy (stron) z terenu powiatu sztumskiego - gmin, straży, służb, inspekcji,
szpitala, szkół, a także jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest
powiat sztumski. Wśród tych informacji kluczowe znaczenie miały wydawane zalecenia,
polecenia Wojewody Pomorskiego, Głównego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Malborku, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji.
Na terenie Szpitala Polskiego w Sztumie, na wniosek Starosty Pani Sylwii Celmer wsparcia
udzielają żołnierze oddelegowani z batalionu dowodzenia MW w Wejherowie – 9 żołnierzy, z
71 batalionu lekkiej piechoty w Malborku ze składu 7 Pomorskiej Brygady OT w Gdańsku – 4
żołnierzy.
W okresie sprawozdawczym odbyły się cykliczne cotygodniowe wideokonferencję, z Wojewodą
Pomorskim poświęcone aktualnej sytuacji epidemiczna w województwie pomorskim oraz
prognozowanemu rozwojowi sytuacji, aktualizacji stanu zabezpieczenia medycznego pod tym
katem na terenie województwa.
W związku z obostrzeniami (Rozp. Rady Ministrów poz. 1931 z dnia 2.11.2020)
wprowadzonymi w takie dziedziny życia jak gospodarka, kultura i życie społeczne od 9.11.2020
r. - Starostwo Powiatowe w Sztumie działa w zmienionym systemie, częściowo zdalnym.
Wydano zarządzenie Nr 67/2020 starosty powiatu sztumskiego z dnia 27 listopada 2020
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych, w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dla których organem
prowadzącym jest Powiat Sztumski.
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Aktualna sytuacja epidemiczna na terenie powiatu sztumskiego
W porównaniu do sytuacji z poprzedniego okresu sprawozdawczego sytuacja epidemiczna na
terenie powiatu sztumskiego uległa dalszemu pogorszeniu, choć w chwili obecnej należy ją
ocenić jako stabilne pogorszenie z tendencją do stabilizacji ilości potwierdzanych, nowych
przypadków. Mając jednak na uwadze obecną sytuację globalną, krajową i w województwie
pomorskim, na terenie innych powiatów należy podkreślić, iż powiat sztumski na dzień 4 grudnia
2020 r. znajduje się wśród powiatów wykazujących jedne z najniższych wskaźników
zapadalności dobowej na chorobę COVID-19.
Prowadzona w trybie ciągłym ocena ryzyka, raportowana przez platformę CAR - Centralna
Aplikacja Raportująca wskazywała eskalacji zagrożenia epidemicznego w nadchodzących
miesiącach.
Raport na dzień 4 grudnia 2020 r.
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

potwierdzonych zachorowań - 949 | 2,33% populacji powiatu
ozdrowieńców - 682 | 71,86% zachorowań i 1,68% populacji powiatu
przypadków aktywnych - 250 | 0,61% populacji powiatu powiatu
izolacja domowa - 232 | 0,57% populacji powiatu
hospitalizacja - 18 | 0,44% populacji powiatu
zgonów - 17 | 0,042% populacji powiatu
kwarantanna w warunkach domowych - 502 | 1,23% populacji powiatu
kwarantanna w warunkach zbiorowych - 0 | 0,0% populacji powiatu
nadzór epidemiologiczny - 0 | 0,0% populacji powiatu.

Populacja powiatu sztumskiego na dzień 31 grudnia 2019 r. 40 700 mieszkańców, przy gęstości
zaludnienia 55,6 osoby / 1 km2.
Śmiertelność w stosunku do potwierdzonych pozytywnym testem zachorowań COVID-19 na
terenie powiatu sztumskiego wynosi 1,89% (18 / 949 zachorowania).
W chwili obecnej mamy osim [8] ognisk zapalne na terenie powiatu. Ognisko związane ze
sztumskim szpitalem - 60 przypadków aktywnych. Ognisko związane z ZOL Sztum – 8
przypadków aktywnych. Ognisko związane z firmą produkcyjną „Kram” w Dzierzgoniu - 2
przypadki aktywne. Ognisko związane z BS Sztum – 2 przypadki aktywne. Ognisko związane z
fundacją „Dar Serca” –8 przypadków aktywnych. Ognisko związane ZK Sztum - 7 przypadków
aktywnych. Ognisko związane PSP Sztum - 2 przypadki aktywne.
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