Informacja z działalności Zarządu
w okresie międzysesyjnym
W okresie międzysesyjnym tj; od 29.01.2021 do 22.06.2021 roku Zarząd Powiatu
Sztumskiego odbył 15 posiedzeń, podczas których zajmował się następującymi
sprawami:

W zakresie finansów i budżetu
1. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 rok;
b) w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego wykonania budżetu Powiatu
Sztumskiego za 2020 rok;
c) w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego
za I kwartał 2021 r.
2. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok;
b) o zmianie uchwały Rady Powiatu Sztumskiego Nr XXI/163/2020 z dnia
30.12.2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sztumskiego na lata 2021-2028;
c) w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr XXII/168/2021 Rady Powiatu
Sztumskiego z dnia 28 stycznia 2021 roku;
d) w sprawie zmiany uchwały nr XXII/169/2021 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2021 r;
e) w sprawie udzielenia Miastu i Gminie Sztum pomocy finansowej w formie
dotacji celowej na wykonanie dokumentacji projektowej;
f) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2020
r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2020 r.
3. Zarząd wyraził zgodę na:
a) umorzenie odsetek za I kwartał 2021 roku dla „Szpitale Polskie” S.A.;
b) dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie
na zakup pożarniczego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W zakresie edukacji, kultury i sportu
1. Zarząd wyraził zgodę na:
a) otwarcie nowego kierunku kształcenia - technik usług fryzjerskich w ZS
w Dzierzgoniu.
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2. Zarząd zatwierdził:
a) aneks nr 4 do arkusza organizacyjnego w ZS w Dzierzgoniu.
b) aneks nr 6a do arkusza organizacyjnego ZSZ w Barlewiczkach.
c) aneks nr 5 do arkusza organizacyjnego ZS w Dzierzgoniu.
d) aneks do arkusza organizacyjnego SOSW w Kołozębiu.
3. Zarząd przyjął:
a) protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej.
4. Zarząd pozytywnie zaopiniował uchwałę Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
b) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek
ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sztumskiego na okres od 01.07.2021 r.
do 30.06.2022 r. w dniu 28.04.2021 r.;
c) w sprawie przyjęcia Polityki oświatowej powiatu sztumskiego na lata 2021-2027.
5. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza
w Sztumie Pani Wiesławie Kowalik pełnomocnictwa do samodzielnego
reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją
Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie;
b) w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Kołozębiu.

W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami
1. Zarząd wyraził zgodę:
a) na uzgodnienie projektu budowy sieci gazowej na działkach nr 7/2, 18/1, 18/6
położonych obrębie Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie, stanowiące własność
Powiatu Sztumskiego;
b) na ustanowienie służebności przesyłu dla działek nr 18/1, 18/6
położonych obrębie Kołoząb, gmina Mikołajki Pomorskie, stanowiące własność
Powiatu Sztumskiego;
c) na aneksowanie umowy dzierżawy GK.II.6845.12.2019.2020 z dnia 30.12.2020
r. Przystani w Białej Górze;
d) na usunięcie krzewów, wiatrołomów i zarośli wodnych z działki nr 415/3,
położonej w obrębie Benowo, gmina Ryjewo oraz postawienie ogrodzenia
zabezpieczającego wjazd na przystań;
e) na rozwiązanie umowy dzierżawy przystani żeglarskiej w Białej Górze ze spółką
DREWPAL na mocy porozumienia stron z dniem 30.04.2021 r.;
f) na podpisanie umowy na pełnienie obsługi operatorskiej przystani żeglarskiej
w Białej Górze;
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g) na zawarcie umowy użyczenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s
w Dzierzgoniu części nieruchomości przy ul. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 11
w Dzierzgoniu na okres 3 lat na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
i ich Rodzin.

W zakresie transportu i dróg
1. Zarząd wyraził zgodę:
a) dla firmy Harpagan Usługi Leśne na przedłużenie terminu wykonania umów
nr 28/2020 i 29/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. do 31.03.2021 r. – wycinaka
zakrzaczeń z pasa dróg powiatowych: nr 2936G na odcinku Pawłowo –
Dzierzgoń o powierzchni 3200 m2, nr 3114G na odcinku Tywęzy – Dzierzgoń
o powierzchni 4800 m2, nr 3122G na odcinku Dzierzgoń – Prakwice
o powierzchni 3600 m2, nr 3124G na odcinku Budzisz – Jasna o powierzchni
3200 m2, nr 3104G na odcinku Nowy Targ – Krasna Łąka o powierzchni
5600 m2,nr 3133G na odcinku Myślice – Latkowo o powierzchni 7200 m2;
b) dla firmy VMG Polska Sp. z o.o., na przedłużenie terminu wykonania umów
nr 28/2020 i 29/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. do 28.05.2021 r. – wycinaka
zakrzaczeń z pasa dróg powiatowych: nr 3137G na odcinku Mikołajki Pomorskie
– Minięta Szlacheckie o powierzchni 4000 m2, nr 3146G na odcinku Perklice –
Stążki o powierzchni 4000 m2, nr 3109G na odcinku wiadukt kolejowy – Kalwa
o powierzchni 3200 m2
c) dla Przedsiębiorstwa Usługowego EKO-TRAW na przedłużenie terminu
wykonania umów nr 32/2020 i 33/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. do 31.03.2021
r. – wycinaka zakrzaczeń z pasa dróg powiatowych. nr 2936G na odcinku
Pawłowo – Żuławka Sztumska o powierzchni 12 000 m2, nr 3112G na odcinku
Stara Wieś – DP 3114G o powierzchni 3000 m2, nr 3141G na odcinku Sztumska
Wieś – Polaszki o powierzchni 2000 m2, nr 3103G DK nr 55 – Stacja Kolejowa
o powierzchni 1000 m2;
d) na zakontraktowanie przyznanej dotacji w wymiarze 2 mln. zł z przeznaczeniem
na inwestycję przebudowy drogi powiatowej nr 2936G na odcinku drogi
wojewódzkiej nr 515 – Żuławka Sztumska;
e) dla Pana Michała Pietrzaka na rozłożenie na raty opłat za zajecie pasa drogowego
pod obiekt-kiosk przy ul. Lipowej w Sztumie, w którym świadczy usługi szewc.
2. Zarząd wydał opinię:
a) Zarządowi Powiatu w Elblągu w sprawie pozbawienia dróg nr 2197N, 2207N,
2208N, kategorii dróg powiatowych, z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii
dróg gminnych;
b) Zarządowi Powiatu w Elblągu w sprawie pozbawienia drogi nr 2181N, kategorii
drogi powiatowej, z jednoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi gminnej.
3. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych,
dróg powiatowych nr 2197N ul. Kilińskiego, nr 2207N ul. Przechodnia
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i nr 2208N ul. Przybytowska w Tolkmicku z jednoczesnym ich zaliczeniem
do kategorii dróg gminnych;
b) w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej,
drogi powiatowej nr 2181N ul. Bankowa w Pasłęku z jednoczesnym jej
zaliczeniem do kategorii drogi gminnej;
c) w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych
poprzez wyłączenie ich użytkowania jako drogi publiczne;
d) w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi
wewnętrznej poprzez zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
4. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Miastu i Gminie Sztum zarządzania
drogami powiatowymi nr 3169G – ul. Reja, nr 3168G – ul. Kościuszki, nr 3170G
– ul. Żeromskiego w zakresie niezbędnym do realizacji zadania polegającego na
wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę węzła integracyjnego wokół
dworca PKP w Sztumie;
b) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia
przebiegu drogi powiatowej;
5. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Miejskiej Sztumskiego:
a) w sprawie pozbawienia kategorii gminnej nr 218527G.
6. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Miejskiej w Dzierzgoniu:
a) w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych.
7. Zarząd podjął decyzję:
a) o współpracy z samorządem Gminy Sztum w zakresie opracowania koncepcji
budowy węzła integracyjnego.
8. Zarząd pozytywnie zaopiniował:
a) projekt deklaracji o współpracy w zakresie przeniesienia własności drogi gminnej
nr 218527G Postolin- Nowa Wieś na rzecz Powiatu Sztumskiego.

W zakresie Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu
9. Zarząd przyjął:
a) sprawozdanie z wydanych pozwoleń na budowę za 2020 roku.
10. Zarząd wyraził zgodę:
a) na ogłoszenie ponownej procedury związanej z wyłonieniem wykonawcy
na sporządzenie dokumentacji projektowej dobudowy windy przy Zespole Szkół
im. Jana Kasprowicza w Sztumie.
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W zakresie innych spraw
1. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; edukacji, oświaty
i wychowania: działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej
oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego oraz
przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej;
b) w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Sztumie;
c) w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego: w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021;
d) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w roku 2021 w ramach zadań priorytetowych wymienionych
w „Rocznym Programie 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”.
e) w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego, w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w roku 2021;
f) w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego, w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w roku 2021;
g) w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działań na
rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej,
h) w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego, w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w roku 2021;
i) w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego, w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego w roku 2021;
j) w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie działań
na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej.
11. Zarząd przyjął:
• sprawozdanie z wykonania dotacji na prowadzenie publicznej biblioteki
powiatowej za 2020 rok;
• sprawozdanie z wykonania zadania publicznego Powiatu Sztumskiego
w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Aktywizacja osób
niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Sztumskiego poprzez
organizację wyjazdów do kina i teatru” przez Stowarzyszenie Seniorów
Dzierzgońskich w 2020 roku;
• sprawozdanie z wykonania zadania publicznego Powiatu Sztumskiego
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
pn. „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu
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powiatowym, dla dzieci i młodzieży z Powiatu Sztumskiego” przez Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w Sztumie;
informację z działalności i realizacji budżetu PUP w Sztumie za 2020 rok;
informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu
Sztumskiego w 2020 roku;
informację o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
przeciwpowodziowej, zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia
i zdrowia ludzi oraz środowiska w 2020 roku;
sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2020
rok;
sprawozdanie 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 miejscowości Dzierzgoń w 2020 roku”;
informację z otwarcia ofert dot. postępowania przetargowego na: „Ubezpieczenie
mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sztumskiego”;
protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na 2021
rok z zakresu Edukacji, Oświaty i Wychowania z dnia 08.04.2021 r.;
protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na 2021
rok z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej
z dnia 08.04.2021 r.;
informację z otwarcia ofert dot. postępowania przetargowego na: „Ubezpieczenie
mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Sztumskiego”;
informację w zakresie przeciwdziałania epidemii koronawirusa na terenie
Powiatu Sztumskiego;
informację w sprawie przekazania „Smoczej Łodzi”;
protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na 2021
z zakresu Edukacji, Oświaty i Wychowania z dnia 08.04.2021 r.;
protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na 2021
rok z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej
z dnia 08.04.2021 r.;
Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2020r.;
informację z wyboru najkorzystniejszej oferty pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3106G DK Nr 55 - Stacja kolejowa Gościszewo, od km 0+000 do
km 0+633, dł. odc. 0,633 km”;
informację z otwarcia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty dot. realizacji
zadań: pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3132 G Lubochowo - Najatki, od
km 0+000 do km 0+309,90 dł. odc. 309,90 mb” oraz pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3115G Postolin - Sadłuki, dł. 1 018,50 mb etap I, IV”;
raport o stanie powiatu za 2020 rok;
sprawozdanie z działalności Szpitala Polskiego w Sztumie za 2020 rok;
informację promocja powiatu i turystyka;
informację sport i kultura w powiecie sztumskim;
informację współpraca zagraniczna Powiatu;
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• informacji analizy kosztów utrzymania szkół ponadpodstawowych
prowadzonych przez starostwo powiatowe za rok 2020;
• Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Sztumskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz informacja z wykorzystania dotacji przez
organizacje pozarządowe w 2020 roku;
• sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sztumie
z/s w Malborku za 2020 rok;
• sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektoratu SanitarnoEpidemiologicznego za 2020 rok;
• informację dot. wykorzystania dopłat bezpośrednich dla rolników w 2020 roku;
• informację z działalności z realizacji budżetu Zakładu Aktywności Zawodowej
w Sztumie za 2020 rok;
• sprawozdanie z realizacji programu zimowego utrzymania dróg powiatowych
w sezonie 2020/2021;
• informację na temat inwestycji i remontów dróg w Powiecie Sztumskim w 2020
roku;
• sprawozdanie z działalności PCPR za 2020 rok. Ocena wykonania budżetu;
• informacja z realizacji PFRON i rodzin zastępczych.
12. Zarząd zapoznał się z:
a) informacjami w zakresie przeciwdziałania epidemii koronawirusa na terenie
Powiatu Sztumskiego.
13. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program
wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku;
b) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2021-2030;
c) w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu
Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzeń
orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Malborku;
d) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2021 roku;
e) w sprawie utworzenia mieszkania chronionego typu treningowego
w Dzierzgoniu.
14. Zarząd wyraził zgodę:
a) na dofinansowanie publikacji książkowej Pana Piotra Podlewskiego.
b) na dofinansowanie pożarniczego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.
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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.

6

2.

Prowadzenie postępowań
wycinką drzew/krzewów.

z

20

3.

Wydawanie decyzji w zakresie usunięcia
drzew/krzewów z działek gminnych.

11

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.

7

5.

Wydawanie decyzji eksploatacyjnych dla
instalacji niewymagających pozwolenia na
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

0

6.

Wydawanie zaświadczeń z uproszczonych
planów urządzania lasu.

132

7.

Wydawanie kart wędkarskich.

56

8.

Wydawanie decyzji z zakresu wyłączenia
gruntów z produkcji rolnej.

12

9.

Wydawanie
postanowień
uzgadniających
projekty decyzji o warunkach zabudowy.

53

10.

Udzielenie informacji na temat posiadanych
dokumentacji geologicznych.

6

11.

Prowadzenie spraw z zakresu geologii.

4

12.

Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją.

7

13.

Wydawanie decyzji w zakresie usunięcia
drzew/krzewów z działek gminnych.

17

L.P.

związanych

UWAGI
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14.

Wydawanie decyzji umarzających opłatę za
wycinkę drzew/krzewów.

6

15.

Prowadzenie postepowań w zakresie gospodarki
odpadami.

3

16.

Prowadzenie spraw związanych z rejestracją
zwierząt podlegających ochronie.

1

17.

Prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniem
instalacji niewymagających pozwolenia.

1

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
L.P.

NAZWA ZADANIA

UWAGI

ILO
ŚĆ

1.

Wydawanie praw jazdy

384

2.

Wydanie międzynarodowych praw jazdy

5

3.

Wydawanie decyzje dot. cofnięcia uprawnień do kierowaniem
pojazdami mechanicznymi

37

4.

Wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie i
psychologiczne

72

5.

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

41

6.

Zatrzymane prawa jazdy

50

7.

Przywrócenie po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami

16

8.

Ilość wysłanych zapotrzebowań na aka, otrzymanych i
przekazanych akt kierowcy

72

9.

Ilość utworzonych profili kandydatów na kierowców

317

10.

Zarejestrowanie i przerejestrowywanie pojazdów

1536

11.

Wydawanie decyzji dot. skasowania pojazdów

328

12.

Udostępnianie danych właścicieli pojazdów na wnioski
uprawnionych podmiotów – pojazdów

61

13.

Zgłoszenie sprzedaży pojazdów

zwrot
zatrzymane
go PJ-9

1119
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14.

Wydanie dowodów rejestracyjnych

1548

15.

Zmiana danych w dowodach rejestracyjnych

529

16.

Wydawanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

11

17.

Wydawanie uzgodnień projektów zagospodarowania terenu

5

18.

Wydawanie decyzji na zajęcie pasa drogowego

14

19.

Opiniowanie projektów organizacji ruchu

3

20.

Zatwierdzanie projektów organizacji ruchu

11

21.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w
zakresie przewozu rzeczy i osób

3

22.

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

7

23.

Wydanie zezwolenia na przewozy regularne

0

24.

Wydanie wypisu do zezwolenia na przewozy regularne

0

25

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

1

26

Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii II i
III

1
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WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ GRUPĘ INTERWENCYJNĄ WYDZIAŁU
KT
L.P.

NR DROGI

RODZAJ WYKONANYCH PRAC/ZADAŃ

1

Budynek Starostwa powiatowego
w Sztumie

odśnieżanie i sypanie schodów i placu przed
budynkiem – 12 razy

2

nr 3105G ul. Kochanowskiego w
Sztumie

Naprawa uszkodzonego znaku C-9 – nakaz jazdy
z prawej strony jezdni,

3

nr 3109G m. Kalwa

4

nr 3142G m. Mikołajki
Pomorskie

Sypanie mieszanką piasku z solą wiaduktu
kolejowego – 2 razy
Sypanie mieszanką piasku z solą najazdów do
tunelu kolejowego – 2 razy

5

nr 31145G m. Matule –
Monasterzyska

6

nr 3116G m. Matule

7

nr 3180 ul. Lipowa w Sztumie

8

nr 3133G m. Myślice

9

nr 3145G Matule

10

nr 3108G Uśnice

11

nr 3109G m. Pietrzwałd

12

Nr 3114G Tywęzy - Balewo

13

Nr 3125G m. Jasna

14

nr 3142G Mikołajki Pomorskie

15

nr 3114G miejscowość Balewo

wycinka
odrostów
przy
pniach
drzew
wychodzących na nawierzchnię drogi na odcinku
300 m/b
Wycinka krzaków w pasie drogi w ilości na odcinku
ok. 400 m/b
Naprawa wyrwy w nawierzchni chodnika z płytek
50x50 o powierzchni 1,2 m2 i głębokości 1 m
Zabezpieczenie oznakowaniem U-3c, d i U-6c, d
wyrwy przy wylocie przepustu w miejscowości
Myślice
Uzupełnienie kruszywem betonowym pobocza
drogi na zakręcie przy obiekcie mostowym
montaż oznakowania A-11 – nierówna droga - szt.
i B-33 ograniczenie do 30 km/h – 2 szt.
wymiana uszkodzonego słupka pod znakiem B-36 –
zakaz zatrzymywania i montaż znaku A-4 i słupka –
niebezpieczne zakręty
Montaż znaku A-11 nierówna droga z T-2 tabliczka
na odcinku drogi o długości 6 km
wymiana słupka pod znakiem A-2 – niebezpieczny
zakręt
naprawa znaków U-3c i U-3d – tablica prowadząca
Wycinka krzaków z pobocza drogi na odcinku ok
150 m/b
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UWA
GI

16

Nr 3105G ul. Kochanowskiego w
Sztumie

17

Nr 3183G ul. Nowowiejskiego w
Sztumie

18

Nr 3129G Jordanki

19

Nr 3141G m. Postolin

20

Nr 3105G m. Kępina

21

Nr 3116G m. Cieszymowo

22

nr 3130G odcinek Gintro Szropy

23

nr 3159G ul. Reja w Sztumie

24

nr 3158G ul. Żeromskiego w
Sztumie

remont cząstkowy masą na zimno ubytków
w nawierzchni w ilości 4175 kg
remont cząstkowy masą na zimno ubytków
w nawierzchni w ilości 525 kg

25

nr 3108G odcinek Sztumskie
Pole - Parpary

remont cząstkowy masą na zimno ubytków
w nawierzchni w ilości 2125 kg

26

nr 3101G Stary Targ - Kalwa

27

nr 3114G odcinek Dzierzgoń Tywęzy

remont cząstkowy masą na zimno ubytków
w nawierzchni w ilości w ilości 875 kg
remont cząstkowy masą na zimno ubytków
w nawierzchni w ilości 4200 kg

28

nr 3166G ul. Chopina, nr 3181G
ul. Morawskiego w Sztumie

remont cząstkowy masą na zimno ubytków
w nawierzchni w ilości 700 kg

29

nr 3122G Prakwice – Lubochowo remont cząstkowy masą na zimno ubytków
Pronie
w nawierzchni w ilości 1250 kg

30

nr 2900G Koniecwałd - Gronajny remont cząstkowy masą na zimno ubytków
w nawierzchni w ilości 350 kg
nr 3124G Budzisz - Jasna –
remont cząstkowy masą na zimno ubytków
(Złotnica)
w nawierzchni w ilości 1300 kg

31

Wymiana uszkodzonych rur w oznakowaniu C-9
nakaz jazdy z prawej strony znaku – 2 szt., A-7 –
ustąp pierwszeństwa montaż tabliczki – do 15 min.
w dni robocze od 8.30 do 17.00 pod znakiem D-18
– parking
Wymiana słupka znaku B-36 - zakaz
zatrzymywania
Wymiana słupków od znaków A-4 – ostre zakręty,
A-11- nierówna droga
Wymiana
słupka
znaku
A-30
–
inne
niebezpieczeństwa, z tabliczką T-3 - piesi
Montaż znaków wraz z słupkami D-42 i D-43 –
początek i koniec obszaru zabudowanego
Montaż barierek szczeblinkowych na przepuście – 2
szt. i znaków U-3a – tablica prowadząca – 4 szt.
remont cząstkowy masą na zimno ubytków
w nawierzchni ilości 625 kg

32

nr 3113G ul. Dworcowa w
Mikołajkach Pomorskich

remont cząstkowy masą na zimno ubytków
w nawierzchni w ilości 500 kg

33

Nr 3127G Stary Dzierzgoń Mortąg

remont cząstkowy masą na zimno ubytków
w nawierzchni w ilości 1500 kg

Informacja z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym od 29.01.2021 r. do 22.06.2021 r.
Strona 12 z 31

34

Nr 2936G odcinek Nowiec Bruk

remont cząstkowy masą na zimno ubytków
w nawierzchni w ilości 1650 kg

35

Nr 3128G Bukowo – Żuławka
Sztumska

remont cząstkowy masą na zimno ubytków
w nawierzchni w ilości 840 kg

36

3121G m. Kielmy

37

nr 3114G m. Postolin

38

nr 2936G m. Bruk

39

nr 3101G m. Stary Targ

Uzupełnienie kruszywem betonowym wyrwy
w nawierzchni tłuczniowej drogi nad przepustem
Udrożnienie przepustu i rowu na długości 10 m w
pasie drogi powiatowej, oraz płytek betonowych
nad ściekiem pod chodnikiem
Uzupełnienie frezem asfaltowym wyrwy w poboczu
drogi nad przepustem oraz okoszenie terenów
zielonych w obrębie chodnika przy szkole w pasie
drogi powiatowej
Uzupełnienie wyrwy w nawierzchni drogi masą
asfaltową na zimno o powierzchni 80 x 110 cm

40

nr 31145G m. Stare Miasto

Udrożnienie przepustu w pasie drogi powiatowej

41

nr 3180G ul. Lipowa, 3183G ul.
Nowowiejskiego, nr 3169G ul.
Reja nr 3105G ul.
Barczewskiego, nr 3178G ul.
Kalkszteina, nr 3166G Chopina
w Sztumie

Koszenie trawy na terenach zielonych i poboczach
w pasie dróg powiatowych

42

nr 3114G m. Balewo

43

nr 3114G m. Dworek

44

nr 3100G Waplewo Wielkie, nr
3104G m. Stary Targ

45

nr 3121G m. Nowy Folwark

46

Nr 3142G ul. Partyzantów w
Mikołajkach Pomorskich

Wycinka krzaków w pasie drogi powiatowej na
odcinku od skrzyżowania do m. Krasna Łąka do
skrzyżowania do m. Cieszymowo długość ok. 500
m/b
Oczyszczanie dwóch zatoczek autobusowych
z zalegającego piasku
Malowanie nieczytelnych przejść dla pieszych
w okolicach szkoły w Waplewie Wielkim i ośrodka
zdrowia w Starym Targu
Wycinka krzaków ograniczających widoczność na
zakrętach na odcinku ok. 120 m/b
Wycinka odrostów przy drzewach i krzaków
ograniczających widoczność w pasie drogi

47

Nr 3111G m. Blunaki

48

Nr 3181G ul. Morawskiego w
Sztumie

Naprawa wyrwy w poboczu drogi nad przepustem
w pasie drogi powiatowej
Naprawa zapadniętego chodnika z kostki pol-bruk
w pasie drogi na powierzchni 5 m2
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1. Odebrano prace zrealizowane przez firmę DENDROSERWIS Robert Porębny,
ul. Drzymały 46, 82-500 Kwidzyn polegające na wykonaniu cięć korekcyjnopielęgnacyjnych drzew przy drogach powiatowych: nr 3122G Wojska Polskiego
w Dzierzgoniu ilość 15 szt. nr 3133G w miejscowości Gisiel ilość 3, nr 3117G
w miejscowości Stary Dzierzgoń ilość 7 szt., nr 3142G w miejscowości Mikołajki
Pomorskie ilość 7 szt., nr 3141G w miejscowości Postolin ilość 15 szt.
2. Odebrano prace wykonane przez firmę HARPAGAN USŁUGI LEŚNE Marcin
Koprowicz, Żytelkowo 35, 78-200 Białogard polegające na wycince krzaków z pasa
drogowego dróg powiatowych:
- nr 2936G na odcinku Pawłowo – Dzierzgoń o powierzchni 3200 m2,
- nr 3114G na odcinku Tywęzy – Dzierzgoń o powierzchni 4800 m2,
- nr 3122G na odcinku Dzierzgoń – Prakwice o powierzchni 3600 m2,
- nr 3104G na odcinku Nowy Targ – Krasna Łąka o powierzchni 5600 m2,
- nr 3133G na odcinku Myślice – Latkowo o powierzchni 7200 m2.
3. Odebrano prace wykonane przez firmę EKO-TRAW Andrzej Staręga,
ul. Kraszewskiego 48, 05-071 Sulejówek polegające na wycince krzaków z pasa
drogowego dróg powiatowych:
- nr 2936G na odcinku Bruk– Żuławka Sztumska o powierzchni 12 000 m2,
- nr 3112G na odcinku Stara Wieś – DP 3114G o powierzchni 3000 m2,
- nr 3141G na odcinku Sztumska Wieś – Polaszki o powierzchni 2000 m2,
- nr 3103G DK nr 55 – Stacja Kolejowa o powierzchni 1000 m2.
4. Firma PUM Sp. z o.o. z Grudziądza wykonawca remontów cząstkowych wykonała
remonty cząstkowe na odcinkach dróg powiatowych:
− Nr 3108G Uśnice – Parpary, nr 3104G Krasna Łąka – Balewo, nr 3130G
w m. Szropy, nr 3100G Tulice – Waplewo Wielkie.
5. Firma Strzelbud Sp. z o.o. z Kwidzyna rozpoczęła prace budowlane przy przebudowie
drogi powiatowej nr 3106G Droga krajowa nr 55 – stacja kolejowa Gościszewo od km
0+000 do km 0+633, o długości 0,633 km współfinansowanej z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydział Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu
1. Odbyto spotkanie z projektantem w/s ustalenia, realnego do zrealizowania, zakresu
robót modernizacyjnych w budynku SOSW w Uśnicach w systemie zaprojektuj
i wybuduj.
2. Dokonano odbioru prac remontowych 5 pom. biurowych Starostwa Powiatowego
w Sztumie zgodnie z umową AB-VII/2020 z dnia 16.11.2020 r. Prace realizowała firma
P.P.H.U Szeligowski z Myślęcina (gm. Elbląg).
3. Uczestniczono w naradzie roboczej, z projektantami przebudowy dróg powiatowych
zgłoszonych do dofinansowania, w związku z koniecznością wprowadzenia korekt
do dokumentacji zgodnie z uwagami ministerstwa infrastruktury.
4. Odbyto wizję lokalną na terenie SOSW w Kołozębiu w związku z planowaną budową
głębinowej pompy ciepła do zasilania ośrodka w c.o. i c.u.w.
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5. Dokonano odbioru programu funkcjonalno-użytkowego na realizację pompy ciepła
w SOSW w Kołozębiu w systemie zaprojektuj i wybuduj. Autorem opracowania jest
Narodowej Agencji Poszanowania Energii z Warszawy.
6. Na prośbę dyr. PCPR dnia 29.03 uczestniczono w odbiorze robót remontowych lokalu
mieszkalnego w Dzierzgoniu, przeznaczonego na uruchomienie mieszkania
chronionego dla osób pełnoletnich opuszczających rodziny zastępcze.
7. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji dobudowy windy zewn. przy budynku
ZS im. J. Kasprowicza w Sztumie. Zadanie realizuje firma ARCHETIS z Malborka.
8. Odbyto zebranie komisji ds. udzielania dofinansowania dla osób niepełnosprawnych na
likwidację barier, gdzie rozpatrzono 5 wniosków o wsparcie.
9. Uczestniczono w corocznym przeglądzie technicznym pomostów pływających na
przystani w B. Górze. Przeglądu dokonała uprawniona firma Z.A.KAMA z Gdańska.
10. Uczestniczono w szkoleniu online organizowanym przez Główny Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w zakresie planowanej na 1 lipca cyfryzacji procesu budowlanego.
L.P.

NAZWA ZADANIA

ILOŚĆ

1.

Udzielanie pozwoleń na budowę

66

2.

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności
lokalu

43

3.

Przyjmowanie zgłoszeń robót
budowlanych

173

4.

Rejestrowanie dzienników budowy

59

5.

Udzielenie informacji publicznej

5

6.

Wydanie sprzeciwu na zgłoszenie robót
budowlanych
Odpowiedziano w sprawach różnych
przeniesiono pozwolenia na budowę na
nowych inwestorów
Uchylono pozwolenie na budowę
Sporządzono 1 sprawozdanie statystyczne

11

7.
8.
9.
10.

UWAGI

39
5
1
1

Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia
1. Rozliczenie programu dot. Szczepień Pneumokoki dla osób w wieku 65+ z grupy
ryzyka.
2. Bieżące gromadzenie informacji związanych z COVID 19, według stanu
przesyłanego ze szkół.
3. Zbieranie informacji dot. sposobu organizacji pracy szkół w systemie pracy zdalnej.
4. Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych i omówienie założeń na rok 2021.
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5. Przygotowanie informacji dotyczących szczepień przeciw COVID - 19, w celu
poinformowania mieszkańców Powiatu Sztumskiego o możliwości zapisania się na
szczepienie ogłoszone przez Narodowy Program Szczepień.
6. Zbieranie informacji niezbędnych do opracowania Polityki Oświatowej Powiatu
Sztumskiego na lata 2021 / 2027.
7. Udział w pracach zespołu powołanego Zarządzeniem Nr 68/2020 Starosty
Sztumskiego z dnia 08 grudnia 2020 roku.
8. Spotkanie z dyrektorami szkół i placówek dotyczące organizacji pracy szkół w roku
2021/22.
9. Przekazywanie dyrektorom szkół i placówek oświatowych aktualnych informacji
dotyczących:
1) zmian w prawie oświatowym.
2) ofert projektów edukacyjnych.
10. Podpisanie Umowy o udzielenie dotacji celowej z Dyrektorem Biura do Spraw
Programu Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej Panem gen. Bryg. Artur Dębczak.
11. Podpisanie Umowy o udzielenie licencji na korzystanie z systemu komputerowego
wspomagania pracy placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki
o nazwie NABÓR.
12. Wstępne przygotowanie projektu pełnienia dyżurów aptek w Powiecie Sztumskim
w okresie 01.07.2021 / 30.06.2022.
13. Przygotowanie wniosku o Dotację Podręcznikową.
14. Ogłoszenie zapytania ofertowego: Na dostawę wyposażenia specjalistycznego oraz
jednolitego ubioru dla uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum
Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida w Dzierzgoniu.

Lp.

Nazwa zadania

Ilość

1
2
3

Wydanie skierowań do SOSW
Przygotowanie rozliczeń dotacji
Wydanie decyzji dotyczących
sprowadzenia zwłok z zagranicy
Przygotowanie do rozpatrzenia przez
Komisję Stypendialną, wniosków o
Stypendium Starosty
Sprawozdanie dotyczące krajowego
programu zapobiegania zakażeniom HIV
i zwalczaniu AIDS

2
2
1

4

5

Uwagi

Złożono 106
Przyznano 70
1
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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

3495

2.

Wydawanie zezwoleń na wykreślenie
obciążeń z ksiąg wieczystych

3.

4.

Wydawanie zaświadczeń o występujących
roszczeniach
Wydawanie decyzji dotyczące czasowego
zajęcia nieruchomości stanowiących
własność osób fizycznych pod inwestycję
celu publicznego

UWAGI

0
36

20

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

2

9

Zakończenie postępowania
administracyjnego na podstawie decyzji
zatwierdzającej klasyfikację gruntów.

0

10

Wszczęcie postępowań w sprawie
klasyfikacji gruntów

4

11

Przyjęcie zgłoszeń prac geodezyjnych

6

391
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12

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

353

13

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

419

14

Przyjęcie operatów do powiatowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

310

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

818
669
204

18318

11463

1155

744

11
53

1. Przygotowano i przekazano kopię bazy danych ewidencji gruntów i budynków do
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
2. Przygotowano i przesłano do Głównego Urzędu Geodezji zestawienia zbiorczego,
według stanu na dzień 31.12.2020 r.:
• GUGIK – 1.00 – sprawozdanie o mapie zasadniczej i jej aktualizacji
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• 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)
3. Sporządzono i przekazano sprawozdanie do Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie naliczania opłat
za uwierzytelnienie dokumentów za 2020 r.
4. Sporządzono i przekazano sprawozdanie do Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie weryfikacji
operatów za IV kwartał 2020 r.
5. Sporządzono i przekazano sprawozdanie do Głównego Urzędu Geodezji w sprawie
opłat za udostępnianie zasobu PODGIK za 2019 i 2020 rok
6. Przygotowano i przesłano do Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej
zestawień zbiorczych danych powiatowych za 2020 rok
7. Przygotowano i przesłano do Głównego Urzędu Geodezji zestawień zbiorczych
danych powiatowych za 2020 rok w zakresie gruntów, budynków, lokali i użytków
gruntowych
8. Przygotowano i przesłano zestawienia Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości za IV
kwartał 2020 r. dla Głównego Urzędu Statystycznego
9. Sporządzono i przekazano sprawozdanie do Pomorskiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w sprawie ilości zmian
w części opisowej operatu ewidencji gruntów za 2020 r.
10. W dniu 25.01.2021 r. – odbyła się wideo - narada służb geodezyjnych województwa
pomorskiego, organizowana przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
11. W dniu 03.03.2021 r. – odbyła się wideo-konferencja służb geodezyjnych
organizowana przez Głównego Geodetę Kraju
12. Przygotowano i przekazano wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do Krajowego
Zasobu Nieruchomości,
13. Przygotowano i rozesłano 112 przypomnień o rocznej opłacie z tytułu użytkowania
wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
14. Przygotowano i rozesłano 48 zaświadczeń o naliczeniu opłaty z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe,
15. Przygotowano i rozesłano 8 przypomnień o opłacie rocznej z tytułu trwałego zarządu
gruntów Skarbu Państwa i Powiatu Sztumskiego
16. Zlecono wycenę działki nr 205/1, położonej w obrębie Krasna Łąką, gmina
Mikołajki Pomorskie będącej własnością Skarbu Państwa w celu sprzedaży oraz
działki nr 112/1 położonej w obrębie Krastudy, gmina Mikołajki Pomorskie, będącej
własnością Skarbu Państwa w celu darowizny,
17. Sporządzono dla Wojewody Pomorskiego sprawozdanie za 2020 r.
z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w układzie zadaniowym,
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18. Oddano w trwały zarząd lokal mieszkalny położony w Sztumie przy ul. Mickiewicza
39A na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie z siedzibą w Sztumie
z przeznaczeniem na mieszkalnie chronione – interwencyjne,
19. Oddano w trwały zarząd lokal mieszkalny położony w Dzierzgoniu na Os. Jagiełły
5C/15 na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Sztumie
z przeznaczeniem na mieszkanie chronione.
20. Przygotowanie i przesłanie do Głównego Urzędu Geodezji ankiety związanej
z weryfikacją operatów technicznych za 1 kwartał 2021 r.
21. Przygotowanie i przesłanie do Głównego Urzędu Geodezji ankiety związanej
z obsługą PODGIK za miesiąc marzec 2021 r.
22. Przygotowanie i przesłanie do Głównego Urzędu Geodezji ankiety związanej
z zatrudnieniem pracowników w Służbie Geodezyjnej i Kartograficznej
23. Podpisano akt notarialny kupna od osób fizycznych ½ cz. działki nr 177/12
położonej w obrębie Żuławka Sztumska, gmina Dzierzgoń na rzecz Powiatu
Sztumskiego w celu uregulowania stanu pranego drogi powiatowej nr 2936G
Dzierzgoń - Stare Pole
24. Zlecono wycenę dz. nr 335/1, położonej w obrębie Sztumska Wieś w celu naliczenia
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
25. Przygotowano protokół uzgodnień między Powiatem Sztumskim a Gminą Mikołajki
Pomorskie w sprawie przekazania w drodze darowizny na rzecz Gminy Mikołajki
Pomorskie działki nr 112/1, położonej w obrębie Krastudy,
26. Wydano decyzję w sprawie naliczenia opłaty z tytułu trwałego zarządu za 2021 r. na
rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie dotyczącą mieszkania
chronionego w Dzierzgoniu Os. Wł. Jagiełły 5C/15,
27. Sporządzono 50 wniosków do Sądu Rejonowego w Kwidzynie Zamiejscowy VIII
Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie o wydanie odpisów z ksiąg wieczystych dla
nieruchomości Skarbu Państwa w celu uaktualnienia danych zawartych w ewidencji
gruntów i budynków.
28. Podpisano akt notarialny w sprawie darowizny działki nr 112/1, położonej w obrębie
Krastudy, gmina Mikołajki Pomorskie, stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz
Gminy Mikołajki Pomorskie,

29. Sporządzono roczne sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami Skarbu
Państwa za 2020 rok,
30. Rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow.
5 m2 z przeznaczaniem na usługi biurowe w godzinach pracy Starostwa, położonego
na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie ul. Mickiewicza 31,
31. Zarząd Powiatu Sztumskiego wyraził zgodę Powiatowemu Urzędowi Pracy
w Sztumie z/s w Dzierzgoniu na przedłużenie umowy użyczenia części
nieruchomości położonej przy ul Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” 11 w Dzierzgoniu
na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin na czas oznaczony
3 lat.
32. Sporządzono i przesłano do Głównego Urzędu Statystycznego:
− rejestr cen i wartości nieruchomości za 2020 r.,
− rejestr cen i wartości nieruchomości za I kw. 2021 r.
33. Sporządzono i przesłano do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:
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− sprawozdanie ws. przyjętych operatów do PODGIK za kwiecień 2021 r.,
− ankietę ws. jakości danych gromadzonych w ewidencji gruntów i budynków oraz
modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
34. Pracownicy Wydziału wzięli udział w dwóch wideokonferencjach zorganizowanych
przez Głównego Geodetę Kraju oraz Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w związku ze zmianami przepisów
prawnych w zakresie geodezji i kartografii, udział w naradzie zorganizowanej przez
SAGIK w sprawie opracowania opinii do projektu rozporządzenia w sprawie EGIB
na wniosek Związku Powiatów Polskich.

Wydział Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych i Współpracy
z Organizacjami
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 styczeń - luty 2021r. Wartość poniesionych wydatków
12 562,40 złotych.
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 2021r.
3. W ramach naboru ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury
został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2936G na odcinku dr. wojewódzka nr 515 – Żuławka Sztumska
w wymiarze 10,996km”.
Wartość projektu: 19 100 000,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 9 550 000,00 zł
Okres realizacji: do XI 2021r.
4. W ramach naboru ze środków „Programu wyrównywania różnic między regionami
III” PFRON został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. “Budowa windy
zewnętrznej przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Uśnicach (montaż dźwigu osobowego) wraz z przebudową części pomieszczeń”.
Wartość projektu: 265 065,00 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 145 785,75 zł
Okres realizacji: do X 2021r.
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5. W ramach 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,
przygotowywana jest procedura zamówienia publicznego w celu wyłonienia
wykonawcy inwestycji.
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.
Wartość projektu: 99 986,00 zł
Pozyskane dofinansowanie: 63 621,00 zł
Okres realizacji: do IX 2021r.
Została zawarta umowa o dofinansowanie.
6. 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 rozliczony
wniosek o płatność za styczeń - luty 2021r. Wartość poniesionych wydatków
12 562,40 złotych.
7. 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 rozliczony wniosek
o płatność za okres styczeń - marzec 2021r.
Wartość poniesionych wydatków 19 108,98 złotych.
8. 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.
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Wartość projektu: 1 137 256,61 złotych, w tym wnioskowane dofinansowanie
1 023 530,94 złotych.
W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej II stopnia, wniosek został
umieszczony w projekcie listy rankingowej projektów ocenionych pozytywnie.
9. Uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
w wymiarze 2 000 000,00 złotych na budowę domu samotnej matki w Kołozębiu –
II nabór konkursowy.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1. 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.
2. W okresie sprawozdawczym przekazywano w dalszym ciągu w trybie całodobowym
informacje dotyczących sytuacji na terenie powiatu. Informacje wpływały w trybie
art. 20a ustawy o zarządzaniu kryzysowym zarówno od organów wiodących dla
zagrożenia epidemią SARS CoV-2 / COVID-19 jak i jednostek współpracujących.
3. Od połowy lutego br. podstawowym, oficjalnym źródłem informacji statystycznej na
temat ilości osób zakażonych, zgonów, liczby wykonywanych testów w kierunku
COVID-19 stała się statystyka prowadzona przez Min. Zdrowia
(www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2). Dane te
podlegają agregowaniu na poziom Powiatu Sztumskiego i dystrybuowane
są z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
4. Przyznano wsparcie żołnierzy oddelegowanych z 71 batalionu lekkiej piechoty
w Malborku ze składu 7 Pomorskiej Brygady OT w Gdańsku – 4 żołnierzy na terenie
Szpitala Polskiego w Sztumie.
5. W okresie sprawozdawczym odbyły się cykliczne wideokonferencję z Wojewodą
Pomorskim (28.012021 r., 11.02.2021 r., 04.03.2021 r.) poświęcone aktualnej
sytuacji epidemicznej w województwie pomorskim oraz prognozowanemu
rozwojowi sytuacji, aktualizacji stanu zabezpieczenia medycznego pod tym kątem na
terenie województwa w ramach stałego zespołu kryzysowego wojewody
pomorskiego ds. COVID-19.
6. 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. do 31.01.2021 r. - Starostwo Powiatowe w Sztumie działało
w zmienionym systemie pracy, częściowo zdalnym.
7. Aktualna sytuacja na terenie powiatu sztumskiego.
W chwili obecnej sytuacja epidemiczna na terenie powiatu sztumskiego ulega
dalszemu pogorszeniu w związku z kolejną, III falą zakażeń koronawirusem SARS
CoV-2. Mając na uwadze w szczególności pojawiające się na terenie Polski kolejne
mutacje wirusa należy ocenić, iż w perspektywie nadchodzących tygodni sytuacja ta
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będzie w skali kraju ulegała dalszemu pogorszeniu z tendencjami wzrostowymi w
zakresie ilości przypadków ciężkich, wymagających hospitalizacji i liczby ofiar
śmiertelnych.
Powiat sztumski na tle województwa pomorskiego jaki i kraju wykazuje jednak
stabilną sytuację związaną z pogarszaniem się tendencji zagrożenia pandemią. Ilość
przypadków zachorowań utrzymuje się w kontrolowanych zakresach, zaś liczba
przypadków śmiertelnych nie przekracza wskaźnika podawanego przez WHO,
oscylującego w zakresie 1,5% do 2,2% przypadków zachorowań. Na dzień 19 marca
2021 r.
▪ potwierdzonych zachorowań od początku pandemii - 2454 | 6,37% populacji
powiatu
▪ ozdrowieńców – 2242 | 91,36% przypadków zachorowań | 5,85% populacji
powiatu
▪ zgonów - 45 | 0,12% populacji powiatu
▪ od 01.07 do 19.03.2021 r. wykonano 13300 testów na SARS CoV-2 / COVID-19
|34,71% populacji powiatu
▪ Populacja powiatu sztumskiego na dzień 31 grudnia 2020 r. 38313 mieszkańców,
przy gęstości zaludnienia 53,7 osoby / 1 km2.
▪ Śmiertelność w stosunku do potwierdzonych pozytywnym testem zachorowań
COVID-19 na terenie powiatu sztumskiego wynosi 1,83% (45 / 2454
zachorowania).
▪ Wskaźnik przypadków zachorowań w skali powiatu wynosił: 3,65 / 10 tys.
mieszkańców.
10 marca 2021 r. z siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Sztumie w ramach przydziału otrzymanego z Agencji Rezerw Materiałowych
na podstawie decyzji Min. Zdrowia rozdysponowano do podstawowych jednostek
samorządu terytorialnego n/w ilości maseczek jednorazowych z przeznaczeniem dla
mieszkańców powiatu sztumskiego w ilości 4 szt. / 1 osobę.
Zgłoszona liczba
Miasto/Gmina
masek do wydania
1 POWIAT (SUMA)
159600
2
3
4
5
6

UG Mikołajki
Pomorskie
UG Stary
Dzierzgoń
UG Stary Targ
UM Dzierzgoń
m/g
UM Sztum m/g

Do wydania
162 000

14200

15 000

16000

16 000

24600

25 000

35400

36 000

69400

70 000
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Pozostałe sprawy
8. Posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
08.02.2021 r. Wojewoda Pomorski zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele: IMGW,
Energa, Enea, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Gdańskiej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, PKP, WSZW, PSP, 7PBWOT, Policji. W trakcie spotkania
omówiono aktualną i prognozowaną sytuację pogodową, stan przygotować
do zwalczania skutków klęsk żywiołowych.
25.02.2021 r. Wojewoda Pomorski zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego w trybie zwyczajnym. W posiedzeniu udział wzięli
przedstawiciele jednostek administracji publicznej, straży, służb i inspekcji. W
trakcie spotkania omówiono aktualną i prognozowaną sytuację pogodową, stan
przygotować do zwalczania skutków zagrożeń powodziowych oraz dokonano oceny
stanu posiadanych sił i środków. Powiat Sztumski dokonał na dzień 25.02.2021 r.
aktualizacji bazy sił i środków pod kątem zagrożeń powodziowych znajdujących się
w zasobach powiatu i poszczególnych jednostek gminnych oraz straży i służb.
9. Kwalifikacja wojskowa
Trwa przygotowanie w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie
Powiatu Sztumskiego obejmującej zarówno rocznik podstawowy 2020 jak i rocznik
2001, który podlegał kwalifikacji wojskowej w roku 2020. Do kwalifikacji
wojskowej zostaną również wezwane osoby z roczników starszych oraz kobiety
wskazane przez organ administracji wojskowej WKU Malbork.
Planowany termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej został określony od
20.10 do 18.11.2021 r – łącznie 21 dni roboczych.
Przewidziana, planowana łącznie ilość osób, które podlegać mają kwalifikacji
wojskowej w br. to:
- mężczyźni – 538 osób
- kobiety wskazane przez WKU Malbork – 5 osób
Preliminarz kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej finansowanych
z budżetu wojewody pomorskiego zaplanowano na poziomie 34.342,00 zł.
10. Powszechny system ostrzegania i alarmowania ludności
Trwają prace organizacyjne, formalno–prawne oraz uzgodnienia gestora (Pomorski
Urząd Wojewódzki w Gdańsku) i wykonawcy (firma Digitex sp. z o. o. w Sopocie)
z administratorami, właścicielami wskazanych obiektów na terenie Powiatu
Sztumskiego w związku z realizacji projektu rozbudowy i modernizacji systemu
ostrzegania ludności o zagrożeniach dla województwa pomorskiego. Na terenie
Powiatu Sztumskiego planowana jest instalacja 9 punktów alarmowania w postaci
syren elektronicznych z możliwością rozgłaszania komunikatów głosowych
sterowanych radiowo z poziomu powiatu jak i jednostek gminnych. Planowana jest
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instalacja 3 central sterowania systemem alarmowania i ostrzegania ludności ze
zdalnym, autoryzowanym dostępem.
Wskazane pierwotnie lokalizacje przekazane do WBiZK PUW obejmowały:
1. Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum;
2. Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, Pl. Wolności 22, 82-400 Sztum;
3. Budynek KP Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, ul. Sienkiewicza 27, 82- 400
Sztum;
4. Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Dzierzgoniu, Pl. Wolności 1, 82-440
Dzierzgoń;
5. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bągarcie;
6. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuławce Sztumskiej;
7. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Targu;
8. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich;
9. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Dzierzgoniu.
Ze względu na brak zgody ze strony Urzędu Miasta i Gminy Sztum, jako lokalizację
zapasową wskazano do PUW w Gdańsku budynek Starostwa Powiatowego w
Sztumie.
Przy wybranych lokalizacjach około 45% populacji powiatu sztumskiego, zostanie
objęty systemem powszechnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach.
Przyjęte rozwiązania pozwalają w dalszej perspektywie czasowej na kolejną
instalacje modułową elementów ostrzegania i alarmowania.

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. Odbyto szkolenie online dla pedagogów i psychologów szkolnych z terenu
powiatu „Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży z elementami terapii poznawczobehawioralnej”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1. Podpisano Wystąpienia w sprawie uczestnictwa Powiatu Sztumskiego w realizacji
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” poniższych projektów:
1) Obszar F – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Koniecwałdzie „Bezpieczne WTZ – modernizacja obiektu”
2) Obszar B – Miasto i Gmina Sztum „Budowa Szybu windowego z dźwigiem
osobowym przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Sztum”
Na łączną kwotę: 653 769,85, w tym dofinansowanie: 276 474,21, wkład własny:
377 295,64.
2. Podpisano Wystąpienia realizatora programu o przyznanie środków PFRON na
realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na łączną kwotę: 133 125zł.
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3. Udział w posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
które odbyło się w budynku Starostwa Powiatowego w Sztumie.
Przedmiotem posiedzenia Rady było:
1) Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady za 2020 r.
2) Omówienie kryteriów przyznawania osobom niepełnosprawnym dofinansowania
ze środków PFRON w 2021 r.
3) Przedstawienie informacji o działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Malborku w 2020 r.
4) Przedstawienie informacji o planowanych w 2021 r. imprezach sportowych,
kulturalnych w oparciu o wnioski organizacji pozarządowych.
5) Informacja dotycząca złożonych wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON
w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”.
6) Zaopiniowanie projektu uchwały zgłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sztumie, w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne
zadania w 2021 roku.
7) Zaopiniowanie projektu uchwały zgłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sztumie, w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji
programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku.
8) Zaopiniowanie projektu uchwały zgłoszonego przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sztumie, w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Sztumskiego na lata 2021-2030.
9) Sprawy różne.
4. Rozpoczęto realizację projektu „Rodzina najważniejsza- rozwój usług społecznych
w Powiecie Sztumskim” - rekrutacja uczestników, ogłoszenie zapytań ofertowych
dot. adaptacji lokalu na potrzeby mieszkania chronionego, wyposażenie
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno- medycznego, usług psychologicznych, usługi
wykonania materiałów promujących pieczę zastępczą.
5. Ogłoszono konkurs wielkanocny fotograficzny dla wychowanków pieczy zastępczej.
6. Sporządzono projekty uchwał Rady Powiatu:
a) w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji programu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program
wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku,
b) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych na lata 2021-2030,
c) w sprawie przyznania Powiatowi Malborskiemu pomocy finansowej z budżetu
Powiatu Sztumskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie posiedzeń
orzekających Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Malborku,
d) w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2021 roku,
e) w sprawie utworzenia mieszkania chronionego typu treningowego w Dzierzgoniu.
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7. Podpisano dokumentację stanowiącą uzupełnienie Wystąpienia nr WRR/
0000010/11/2021 z dnia 01.03.2021 r. w sprawie uczestnictwa Powiatu Sztumskiego
w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” poniższych
projektów:
a. Obszar F – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Koniecwałdzie „Bezpieczne WTZ – modernizacja obiektu”,
b. Obszar B – Miasto i Gmina Sztum „Budowa Szybu windowego z dźwigiem
osobowym przy budynku Urzędu Miasta i Giny Sztum”.
8. W związku z realizacją projektu „Rodzina najważniejsza – rozwój usług społecznych
w Powiecie Sztumskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi
Społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych ogłoszono zapytania
ofertowe:
a. 11.03.2021 r. „Zakup wyposażenia wypożyczalni - sprzęt medycznorehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami” - 25.03.2021 r. wybrano
najkorzystniejszą ofertę,
b. 15.03.2021 r. "Wyposażenie mieszkania chronionego w Dzierzgoniu" 24.03.2021 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę,
c. 19.03.2021 r. „Promocja pieczy zastępczej” - wykonanie i dostarczenie materiałów
promocyjnych - 01.04.2021 r. wybrano najkorzystniejsze oferty.
9. W dniu 14.04.2021 r. podpisanie dokumentacji stanowiącej uzupełnienie
Wystąpienia nr WRR/ 0000010/11/2021 z dnia 01.03.2021 r. w sprawie uczestnictwa
Powiatu Sztumskiego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między
regionami III” poniższych projektów:
a. Obszar F – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie „Bezpieczne WTZ – modernizacja
obiektu”,
b. Obszar B – Miasto i Gmina Sztum „Budowa Szybu windowego
z dźwigiem osobowym przy budynku Urzędu Miasta i Giny Sztum”.

Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu
1. Przyznano środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2021r. 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 500 tys. zł.
2. Złożono wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2021 r.
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 500 tys. zł.
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3. Przyznano środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2021 r. realizacji działań
określonych w art. 15zzb - 15zze i 15 zze2 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 150 tys. zł;
4. Złożono wniosek starosty (prezydenta miasta) o przyznanie środków Funduszu Pracy
na finansowanie w 2021 r. realizacji działań określonych w art. 15zzb - 15zze i 15
zze2 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 150 tys. zł;
5. Przyznano środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2021 r. 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 300 tys. zł.
6. Złożono wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2021 r.
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 300 tys. zł.
7. Przyznano środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2021 r. 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.
8. Złożono wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2021 r.
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.
9. Przyznano środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2021 r. realizacji działań
określonych w art. 15zzb - 15zze i 15 zze2 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 500 tys. zł;
10. Złożono wniosek starosty (prezydenta miasta) o przyznanie środków Funduszu Pracy
na finansowanie w 2021 r. realizacji działań określonych w art. 15zzb - 15zze i 15
zze2 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 500 tys. zł;
11. Przyznano środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2021 r. realizacji działań
określonych w art. 15zzb - 15zze i 15 zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
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i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) w wysokości 150 tys. zł;
12. Złożono wniosek starosty (prezydenta miasta) o przyznanie środków Funduszu Pracy
na finansowanie w 2021 r. realizacji działań określonych w art. 15zzb - 15zze i 15
zze2 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 150 tys. zł.

Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie
1. Porządkowanie spraw i struktury organizacyjnej Zakładu – kontynuacja działań
naprawczych zgodnie ze wskazaniami audytu przeprowadzonego w ZAZ w okresie
od września do października 2020 r.
2. Współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku (ROPS):
a) w marcu br. przekazano do ROPS korektę sprawozdania z wykorzystania
środków PFRON za rok 2020; nadal oczekujemy na jego akceptację i ostateczne
rozliczenie środków za 2020 rok,
b) w dniu 08.04.2021 r. przekazano sprawozdanie z wykorzystania środków PFRON
za I kwartał 2021 r.; oczekujemy na jego akceptację,
c) w kwietniu br. przygotowano korektę zaakceptowanego przez ROPS preliminarza
wydatków ZAZ na rok 2021; nadal trwają konsultacje z ROPS dot. wprowadzenia
koniecznych zmian,
d) w dniu 12 kwietnia br. Dyrektor ZAZ spotkał się z Dyrektorem ROPS w Gdańsku
celem omówienia możliwości w zakresie wsparcia rozwoju usług ZAZ –
uzyskano wstępną deklarację pomocy w zakresie wdrożenia usług pralniczych od
2022 r.; konieczne jest opracowanie szczegółowej koncepcji inwestycyjnej,
kosztorysu oraz biznes-planu i przedłożenia do w roku bieżącym do akceptacji
władz powiatu oraz ROPS,
e) w dniach 13 – 19.04.2021 r. prowadzona była w ZAZ kontrola dotycząca
realizacji umowy na prowadzenie Zakładu za rok 2019.
3. Kontynuacja współpracy ze Szpitalem w Malborku dot. żywienia pacjentów szpitala
działającego w ramach Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Malborku.
W wyniku II przetargu nieograniczonego podpisaliśmy kolejną umowę w tym
zakresie.
4. Podjęto rozmowy ze Szpitalem Polskim w Sztumie dot. aneksowania umowy dot.
żywienia pacjentów sztumskiego szpitala w przedmiocie wzrostu dziennej stawki
żywieniowej; dnia 19.03.2021 r. wystosowano formalne pismo w tej sprawie,
a w dniu 24 marca br. odbyło się spotkanie z Dyrekcją Szpitala w tej sprawie.
Oczekujemy na stanowisko szpitala w tej sprawie.
5. Złożony do PFRON wniosek o rekompensatę poniesionych przez ZAZ strat
na działalności w roku 2020 na kwotę 484.000,00 zł został oddalony z uwagi na brak
formalnej przesłanki umożliwiającej ubieganie się to o wsparcie (brak przestoju).
6. W okresie międzysesyjnym zaktualizowaliśmy stronę internetową ZAZ i informacje
na BIP zgodnie z wymogami prawnymi.
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7. W zakresie działań polegających na podniesieniu efektywności wytwórczej Zakładu
m. in.:
a) pozyskano nowych kontrahentów dla Działu Papierniczego, tj. Drukarnię APS
z Gdańska;
b) wdrożono działania informacyjno-promocyjne informujące o zakresie usług
oferowanych przez ZAZ poprzez m. in. poprzez profil FB oraz bezpośrednie
kontakty (e-mail, spotkania).
8. Wdrożono działania naprawcze w zakresie BHP w związku z realizacją zaleceń
pokontrolnych i audytu, jak również stwierdzonymi istotnymi naruszeniami w tym
zakresie.
9. Uporządkowanie gospodarki magazynowej ZAZ.
10. W okresie międzysesyjnym kolejni kontrahenci ZAZ wystąpili z roszczeniami dot.
wzrostu cen produktów kupowanych u nich przez ZAZ – dot. to produktów
spożywczych i wzrostu cen opakowań stosowanych przez kuchnię
w Barlewiczkach.
11. Porządkowanie spraw i struktury organizacyjnej Zakładu – kontynuacja działań
naprawczych zgodnie ze wskazaniami audytu przeprowadzonego w ZAZ w okresie
od września do października 2020 r.
12. Kontynuacja współpracy ze Szpitalem w Malborku dot. żywienia pacjentów szpitala
działającego w ramach Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Malborku.
13. W zakresie działań polegających na podniesieniu efektywności wytwórczej Zakładu
m. in.:
• pozyskiwano nowych kontrahentów dla Działów produkcyjno-usługowych przy
ul. Żeromskiego;
• w związku ze zniesieniem ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa
przywrócono pełną (z ograniczeniami) działalność Działu GastronomicznoCateringowego w Barlewiczkach;
• realizowano wdrożone działania informacyjno-promocyjne informujące
o zakresie usług oferowanych przez ZAZ poprzez m. in. poprzez profil FB oraz
bezpośrednie kontakty (e-mail, spotkania).
14. W dniach 7 – 21 maja br. odbyła się w ZAZ kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
Nie stwierdzono istotnych naruszeń czy nieprawidłowości, natomiast wskazane
zalecenia zostaną niezwłocznie wdrożone w Zakładzie.
15. Porządkowanie gospodarki magazynowej oraz inwentaryzacja wyposażenia ZAZ.
16. W międzysesyjnym kolejni kontrahenci ZAZ wystąpili z roszczeniami dot. wzrostu
cen produktów kupowanych u nich przez ZAZ – dot. to produktów spożywczych
i wzrostu cen opakowań stosowanych przez kuchnię w Barlewiczkach.
17. W związku ze zmianą od dnia 1 lipca br. przepisów dot. stosowanych opakowań
przez kuchnię w Barlewiczkach przygotowywane jest stosowne zapytanie ofertowe
do potencjalnych dostawców.
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