Informacja z działalności Zarządu
w okresie międzysesyjnym
W okresie międzysesyjnym tj.; od 11.12.2020 do 30.12.2020 roku Zarząd Powiatu Sztumskiego
odbył 3 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 budżetu Powiatu Sztumskiego na 2020 rok;
b) o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XIV/111/2019 r. z dnia 30.12.2019
r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sztumskiego na lata
2020-2028;
c) w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata
2021– 2028;
d) w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sztumskiego na 2021 rok;
e) w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego.
3. Zarząd przyjął:
a) autopoprawkę do budżetu na 2021 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata
2021-2028.

W zakresie edukacji i ochrony zdrowia
1. Zarząd przyjął:
a) informację w sprawie wyjaśnienia skargi na niezgodne z prawem funkcjonowanie SORU
w Szpitalu Polskim w Sztumie.
b) informację w sprawie przedstawionych przez Dyrektora SOSW w Kołozębiu wyjaśnień
dotyczących rozbieżności naliczania godzin nauczycieli praktycznej nauki zawodu w
roku szkolnym 2019/2020.
c) informację w sprawie kontroli przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Kołozębiu.
2. Zarząd zatwierdził:
a) aneks do arkusza organizacyjnego w ZSZ w Barlewiczkach.
b) aneks do arkusza organizacyjnego w ZS w Dzierzgoniu.
3. Zarząd nie wyraził zgody:
a) na wykorzystanie środków pochodzących z częściowego zwolnienia z opłacania składek
ZUS na zakup samochodu osobowo-dostawczego.

W zakresie architektury i budownictwa
1. Zarząd wyraził zgodę:
1
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a) dla firmy projektowej BENBUD na przedłużenie terminu wykonania dokumentacji
obejmującej dostosowanie SOSW w Kołozębiu do wymagań przeciwpożarowych wraz z
budową windy zewnętrznej.
2. Zarząd pozytywnie zaopiniował:
a) wniosek UMiG Sztum dotyczący zabudowy wielorodzinnej pod kątem inwestycji o
znaczeniu powiatowym w obrębie dz. Inwestora.

W zakresie komunikacji, transportu i dróg
1. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu sztumskiego
oraz opłat za ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów
powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi obowiązujących w 2021 r.
2. Zarząd zajął stanowisko:
a) w sprawie wyłowienia wykonawcy w dodatkowym zapytaniu ofertowym na wykonanie
wycinki krzaków z pasa drogowego dróg powiatowych.
3. Zarząd przyjął informację:
a) z otwarcia ofert dotyczącą przetargu na zimowe utrzymanie dróg w 2021 roku
b) z przygotowania do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021.
4. Zarząd wyraził zgodę:
a) dla firmy Smart Factor Sp. z o. o na przedłużenie terminu wykonania umowy na
wykonanie ewidencji dróg, obiektów mostowych, fotorejestrację pasa drogowego,
stałych planów organizacji ruchu i oprogramowania do zarzadzania zajęciem pasa
drogowego.

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

ILOŚĆ

1.

Wystąpienia do właściwych wójtów/burmistrzów z
wnioskami o wydanie zezwoleń na wycinkę drzew,
które zagrażają bezpieczeństwu w ruchu
drogowym, zlokalizowanych w pasie dróg
powiatowych

2

2.

Prowadzenie postępowań związanych z wycinką
drzew/krzewów

11

3.

Wydawanie decyzji w zakresie usunięcia
drzew/krzewów z działek gminnych

9

L.P.

UWAGI
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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

2

5.

Rejestracja zwierząt podlegających ochronie na
podstawie prawa unii europejskiej.

1

6.

Wydawanie zaświadczeń z uproszczonych planów
urządzania lasu

18

7.

Wydawanie kart wędkarskich

2

8.

Wydawanie decyzji z zakresu wyłączenia gruntów
z produkcji rolnej

12

9.

Wydawanie postanowień uzgadniających projekty
decyzji o warunkach zabudowy

25

10.

Udzielenie informacji na temat posiadanych
dokumentacji geologicznych

25

11.

Prowadzenie spraw z zakresu geologii

4

12.

Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją.

4

13.

Prowadzenie spraw związanych z pozwoleniem
zintegrowanym.

1

Wysłano do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o przekazywanie
środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów na I kwartał 2021 r. należnych właścicielom
gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
L.P.

NAZWA ZADANIA

ILOŚĆ

1.

Wydawanie praw jazdy

60

2.

Wydanie międzynarodowych praw jazdy

0

4.

Wydawanie decyzje dot. cofnięcia uprawnień do kierowaniem
pojazdami mechanicznymi

10

5.

Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i
psychologiczne

6

6.

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

7.

Przywrócenie po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami

12
cofnięć
9
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UWAGI

7 zakazów

8.

Ilość wysłanych zapotrzebowań na aka, otrzymanych i
przekazanych akt kierowcy

7

9.

Ilość utworzonych profili kandydatów na kierowców

41

10.

Zarejestrowanie i przerejestrowywanie pojazdów

226

10.

Wydawanie decyzji dot. skasowania pojazdów

79

11.

Udostępnianie danych właścicieli pojazdów na wnioski
uprawnionych podmiotów – pojazdów

7

12.

Zgłoszenie sprzedaży pojazdów

141

13.

Wydanie dowodów rejestracyjnych

190

14.

Zmiana danych w dowodach rejestracyjnych

9

15.

Wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

3

16.

Wydawanie uzgodnień projektów zagospodarowania terenu

2

17.

Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego

4

18.

Opiniowanie projektów organizacji ruchu

0

19.

Zatwierdzanie projekty organizacji ruchu

0

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

2

Wydanie zezwolenia na przewozy regularne

1

21.

Wydanie wypisu do zezwolenia na przewozy regularne

1

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
RODZAJ WYKONANYCH PRAC/ZADAŃ

L.P
.

NR DROGI

1

nr 3145G DW 515 –Monasterzyska
Wielkie

Montaż znaku A-3, A-4 „niebezpieczne zakręty”

2

nr 3104G miejscowość Stary Targ

3

nr 3110G Waplewo Wielkie – Stary
Targ

Montaż znaku B-33 „ograniczenie prędkości 40 km/h”, –
2 szt.,
wymiana znaków D-42, D-43 „obszar
zabudowany”
Montaż znaku A-18b „zwierzęta dzikie” – 2 szt.,

4

nr 3100G Morany - Tulice

Montaż znaku A-18b „zwierzęta dzikie” – 2 szt.,

5

nr 3122G m. Prakwice

Montaż znaku A-3, „niebezpieczne zakręty” – 2 szt.

6

nr 3114G miejscowość Tywęzy

7

nr 3175G ul. Królowej Jadwigi w
Sztumie

Montaż znaku A-3, A-4 – „niebezpieczne zakręty” – 4
szt., Wymiana znaku A-6b, A-6c „skrzyżowanie z drogą
podporządkowaną” – 4 szt.
Wymiana znaku B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o r.m.c.
do 2,5T”

8

nr 3174G ul. Czarnieckiego w
Sztumie

Wymiana znaku B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o r.m.c.
do 5,0T”

9

3176G ul. Koniecpolskiego w
Sztumie

Wymiana znaku B-20 „stop”

10

nr 3104G miejscowość Krasna
Łąka

Montaż znaku A-6b, A-6c „skrzyżowanie z drogą
podporządkowaną” – 2 szt.

11

nr 3110G Stary Targ – Waplewo
Wlk., nr 3100 Ramoty – Waplewo
Wlk., nr 2936G Żuławka Szt. Budzisz

Wycinka pniaków po wiatrołomach w poboczu drogi –
12 szt.

12

nr 3141G miejscowość Postolin

Sprzątanie zanieczyszczeń z drogi i chodników w pasie
drogi

nr 3137G ul. Kościuszki w
Mikołajkach Pomorskich
13

nr 3108G Sztumskie Pole - Uśnice

14

nr 3100G miejscowość Ramoty

Montaż oznakowania A-18 „zwierzęta dzikie”, A-6b, A6c – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną, A-1, A-2
„niebezpieczne zakręty”
Montaż znaku A-7 „ustąp pierwszeństwa”

5
Informacja z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym od 11.12..2020 r. do 30.12.2020 r.

UWAG
I

Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu
1. Uczestniczono w spotkaniu z dyr. SOSW Kołoząb w/s rezerwy terenu pod planowane
inwestycje, na nieruchomościach przynależnych do szkoły, związanych z budową pompy
ciepła.
2. Dnia 16.12.2020 r. obyto konsultacje projektowe z inwestorem zabudowy wielorodzinnej
przy ul. Spokojnej w Sztumie.
3. W obecności dyr. SOSW w Uśnicach oraz Wicestarosty w dniu 21.12.2020 r. odbyło się
spotkanie z projektantem w/s dostosowania ośrodka dla osób niepełnosprawnych z dobudową
dwóch wind zewnętrznych.
4. Dokonano częściowego odbioru robót modernizacyjnych w budynku starostwa.
Termin umowny zakończenia robót do 5 lutego 2021 r.
NAZWA ZADANIA
udzielanie pozwoleń na budowę
wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu
przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych
rejestrowanie dzienników budowy
udzielanie odpowiedzi w sprawach różnych
sporządzenie sprawozdania statystycznego
udzielanie informacji publicznej
wydawanie
decyzji sprzeciwu na roboty
budowlane

ILOŚĆ
13
5
22
14
7
1
1
4

UWAGI

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia
1. Analiza programu dot. Szczepień Pneumokoki.
2. Bieżące gromadzenie informacji związanych z COVID 19, według stanu przesyłanego ze
szkół.
3. Zebranie informacji dot. sposobu organizacji pracy szkół w systemie pracy zdalnej.
4. Wydanie skierowań do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.
5. Weryfikacja rozliczeń dotyczących dotacji 500+ dla nauczycieli.
6. Weryfikacja danych w Systemie Informacji Oświatowej.

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

L.P.

NAZWA ZADANIA

1.

Zarejestrowane pisma/wnioski kierowane do
Wydziału

688

2.

Wydawanie zezwoleń na wykreślenie obciążeń z
ksiąg wieczystych

0

3.

Wydawanie zaświadczeń o występujących
roszczeniach

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

UWAGI

19

0

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.

1

10

Wszczęcie postępowań w sprawie klasyfikacji
gruntów

1

11

Przyjęcie zgłoszeń prac geodezyjnych

60

12

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

35

13

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

107
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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

118
150
84
21
4353
35

145

111

3
6

1. Wykonano wykaz do inwentaryzacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa położonych na terenie Powiatu Sztumskiego,
2. Wykonano wykaz do inwentaryzacji nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Sztumskiego położonych na terenie Powiatu Sztumskiego,
3. Dokonano zakupu na rzecz Powiatu Sztumskiego udziału ½ części działek nr 177/9, 177/12,
położonych w obrębie Żuławka Sztumska, gmina Dzierzgoń w celu uregulowania stanu
prawnego drogi powiatowej Nr 2936G,
4. Wystąpiono o ustanowienie samodzielności lokalu mieszkalnego położonego przy
ul. Mickiewicza 39A w Sztumie w celu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
5. Sporządzono 49 aneksów do umów dzierżawy i najmu lokali mieszkalnych, użytkowych
oraz garaży w związku z aktualizacją stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Sztumskiego,
6. Dokonano odbioru wykonania budowy światłowodu łączącego budynek Wydziału GK
z budynkiem Starostwa przy ul. Mickiewicza 31 w Sztumie,
7. Pracownicy Wydziału w dniu 16.12.2020 r. wzięli w naradzie Służb Geodezyjnych
(e- narada) organizowanej przez Głównego Geodetę Kraju
8. W dniu 17.12.2020 r. odbyło się e-spotkanie członków SAGIK, na którym omawiane były
tematy związane ze zmieniającymi się przepisami w dziedzinie geodezji i kartografii.
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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 został wniosek o płatność za
październik - grudzień 2020r.
Ponadto podpisano Aneks o przedłużenie realizacji projektu do 31.10.2023r.
Zwiększona została wartość projektu do kwoty 604 698,86 zł.

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 został wniosek o płatność za
październik - grudzień 2020r.

3.

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.
W dniu 23.12.2020r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

4.

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH
W ramach I naboru wniosków aplikacyjnych dofinansowanie otrzymał wniosek
obejmujący n/w zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje n/w zadania:
 instalacja pomp ciepła wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Specjalnym
Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kołozębiu,
 termomodernizacja stropodachów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Sztumie, sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Sztumie oraz Starostwie Powiatowym
w Sztumie,
 instalacja systemu zarządzania energią w w/w budynkach,
 adaptacja toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w w/w budynkach.
Okres realizacji: IV 2021r. – XI 2022r.
Wartość projektu: 3 650 000,00 złotych
Pozyskane dofinansowanie: 3 000 000,00 złotych
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1. Podpisanie aneksu do porozumienia nr 2/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
przekazania dotacji celowej przez Powiat Sztumski na dofinansowanie funkcjonowania
WTZ w Koniecwałdzie w 2020 r.
2. Podpisanie porozumienia w sprawie przekazania dotacji celowej przez Powiat Sztumski na
dofinansowanie funkcjonowania WTZ w Koniecwałdzie w 2021 roku.
3. Podpisanie porozumienia w sprawie przekazania dotacji celowej przez Powiat Sztumski na
dofinansowanie funkcjonowania WTZ w Dzierzgoniu w 2021 roku.
4. Podpisanie zapotrzebowania na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu
„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”
5. Podpisanie aneksu do umowy nr POB/000005/11/D z dnia 06.05.2020 r. w sprawie realizacji
Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
6. Podpisanie aneksu do umowy nr POB/000005/11/D z dnia 06.05.2020 r. w sprawie realizacji
Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku
żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
W miesiącu grudniu zakupiono paczki dla dzieci z pieczy zastępczej. W związku z brakiem
możliwości zorganizowania zabawy mikołajkowej, paczki zostały wydane przez pracowników
PCPR rodzinom zastępczym.

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu
1. Uruchomiono nabór wniosków o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach tarczy
antykryzysowej 6.0.
2. Złożono wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na finansowanie realizacji działań
określonych w art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), w
wysokości 50 tys. zł.
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