Informacja z działalności Zarządu
w okresie międzysesyjnym
W okresie międzysesyjnym tj; od 25.06.2021 do 27.08.2021 roku Zarząd Powiatu
Sztumskiego odbył 7 posiedzeń, podczas których zajmował się następującymi
sprawami:

W zakresie finansów i budżetu
1. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok;
b) w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu powiatu sztumskiego
za II kwartał 2021 r.;
c) w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu
sztumskiego za pierwsze półrocze 2021 roku;
d) w sprawie: przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2021-2028 za pierwsze półrocze 2021 roku;
e) w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały
budżetowej Powiatu Sztumskiego na 2022 rok.
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.

W zakresie edukacji, kultury i sportu
1. Zarząd podjął decyzję:
a) o finansowym wsparciu Festiwalu 4 Kultur – środki przeznaczone
na przygotowanie m.in. mappingu promującego powiat sztumski;
b) o przekazaniu dla Spółdzielni Socjalnej „Dzierzgoń na start”
na organizację biegu pn. „Żwirowa gehenna” materiałów promocyjnych powiatu
sztumskiego;
c) o wsparciu turnieju Bractwa Rycerzy Ziemi Sztumskiej – zakupiono dwa filmiki
promujące powiat i kulturę rycerską;
d) o wsparciu finansowym obchodów 75 rocznicy śmierci Inki w Waplewie
Wielkim;
e) o przekazaniu dla grupy pielgrzymkowej Zantyr Sztum materiałów
promocyjnych powiatu sztumskiego.
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2. Zarząd przyjął:
a) informację o stanie przygotowań do roku szkolnego 2021/2022 – informacja
o wynikach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz ośrodków szkolnowychowawczych z terenu Powiatu Sztumskiego na rok szkolny 2021/2022;
b) informację dotyczącą aneksów do Arkuszy Organizacyjnych szkół na rok
szkolny 2021/2022.
3. Zarząd podjął uchwały:
a)w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Kołozębiu,
b) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
c) w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia eksperta za przeprowadzenie
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego;
d) w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Kołozębiu,
e) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Kołozębiu.

W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami
1. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie
w dzierżawę nieruchomości, zajętych pod przystań żeglarską „Biała Góra”,
ustalenia stawki czynszu dzierżawnego i wysokości wadium.

W zakresie transportu i dróg
1. Zarząd podjął uchwały:
a)w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg powiatowych,
drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Bronowo - Susz z jednoczesnym
pozbawieniem jej kategorii dróg wojewódzkich;
b) w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych,
nr 2176N ul. Limanowskiego oraz nr 2188N ul. Gdańska w Pasłęku
z jednoczesnym ich zaliczeniem do kategorii dróg gminnych;
c) w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej,
nr 2158N ul. Słowackiego w Młynarach z jednoczesnym jej zaliczeniem
do kategorii dróg gminnych;
d) w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej
części drogi powiatowej nr 2902G (od skrzyżowania w m. Miłoradz do granicy
administracyjnej Gminy Miłoradz z Gminą Malbork) z jednoczesnym jej
zaliczeniem do kategorii dróg gminnych Gminy Miłoradz.
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2. Zarząd przyjął informację:
a) z otwarcia ofert pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G
na odcinku DW 515 – Żuławka Sztumska w wymiarze 10,996 km od km 1+800
do km 12+796,16” - dokonano wyboru oferenta
b) z otwarcia ofert na inspektora nadzoru „Przebudowy drogi powiatowej nr 2936G
na odcinku DW 515 – Żuławka Sztumska w wymiarze 10,996 km od km 1+800
do km 12+796,16”.
c) z otwarcia ofert dot. postępowania „Przebudowa przepustu w pasie drogi
powiatowej nr 3146G w miejscowości Stążki-po kolejnym odrzuceniu ofert, przy
trzecim przetargu dokonano wyboru oferenta.

W zakresie innych spraw
1. Zarząd przyjął informację:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż obiektów małej
architektury do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Uśnicach 15; 82 - 400 Sztum oraz Zespołu Szkół Zawodowych
w Barlewiczkach 13; 82-400 Sztum, w ramach operacji 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” objętej 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.
2. Zarząd zapoznał się:
a) ze sprawozdaniem z działalności PUP za I półrocze 2021 roku.
3. Zarząd wyraził zgodę:
a) dla Automobilklubu Volkswagena GarBusa na montaż figury przedstawiającej
pojazd mechaniczny – Volkswagen Garbus na terenie nowopowstałego ronda;
b) dla Szpitala Polskiego w Sztumie na kasację sprzętu, który był składowany
na dużej Sali spotkań, należącej do starostwa, a potrzebnej na czas
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
Na kolejnych posiedzeniach Zarządu Powiatu Starosta przedstawiał na bieżąco relację
z rozmów z dyrekcją szpitala w Sztumie, pracownikami, a także z rozmów z nowymi
właścicielami Spółki Szpitale Polskie. Na tą chwilę, jak zapewniają właściciele spółki,
nie ma żadnych obaw i zagrożeń dotyczących funkcjonowania sztumskiego szpitala
i jego przyszłości. Nowi właściciele spółki na prośbę starosty mają pojawić się
w Sztumie w dniu 31 sierpnia, by rozmawiać zarówno z zarządem powiatu, jak
i pracownikami.
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Starosta poinformował Zarząd o skierowaniu do Prokuratury zawiadomienia
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłą starostę Sylwię Celmer, w postaci
przekroczenia uprawnień w sprawie wydania decyzji o odlesieniu działki nr 210
w Nowej Wsi oraz wyrażeniu zgody na składowanie tam odpadów. Decyzje te zostały
podjęte w dniu 19 i 28 maja, mimo negatywnego stanowiska merytorycznych
pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa w Sztumie, Nadleśnictwa
w Kwidzynie, a także Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie. Wcześniej skierowano
również pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, by decyzję starosty
Sylwii Celmer uznać za nieważną.
Dodatkowo na prośbę radnych przedstawiamy wykaz zadań realizowanych przez
Grupę Interwencyjną
WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ GRUPĘ INTERWENCYJNĄ
WYDZIAŁU KT
L.P.

NR DROGI - miejscowość

1.
nr 3169G ul. Reja,
nr3167G Chełmińska,
nr 3180G ul. Lipowa,
nr 3183G ul. Nowowiejskiego
w Sztumie,
nr 3100G miejscowość
Waplewo Wielkie

RODZAJ WYKONANYCH
PRAC/ZADAŃ
Malowanie przejść dla pieszych: – 11
szt.
2 szt.,
2 szt.,
2 szt.,
3 szt.,
2 szt.

2.

nr 3121G Kielmy – Nowy
Folwark

Wycinka zakrzaczeń i podcinka gałęzi
w pasie drogi utrudniających
widoczność

3.

nr 3180G ul. Lipowa, nr
3183G ul. Nowowiejskiego w
Sztumie
nr 3113G miejscowość
Michorowo

Podcinka gałęzi drzew w chodniku do
wysokości 2,5 m

4.

5.
6.

nr 3115G w miejscowości
Postolin
nr 3146G w miejscowości
Stążki

UWAG
I

Usunięcie wiatrołomu w pasie drogi
powiatowej i wycinka odrostów przy
drzewach w pasie drogi
Oczyszczenie kratek burzowych
w pasie drogi
Wycinka krzaków i podcinka gałęzi
drzew w pasie drogi na odcinku
z nawierzchni brukowej, podcięcie
suchych gałęzi
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7.

Nr 3105G w miejscowości
Kępina

8.

Nr 3107G w miejscowości
Gościszewo, nr 3102G
Cierpięta – Krastudy
Nr 3111G w miejscowości
Blunaki

9.

10.
11.

Nr 3130G miejscowość
Jurkowice
Nr 3125G Bągart

12.

Nr 3109G miejscowość
Barlewice

13.

Nr 3125G miejscowość Jasna

14.

Nr 3109G miejscowość
Pietrzwałd

Montaż znaków D-42, D-43 – teren
zabudowany, wymiana znaku A-30 –
„inne niebezpieczeństwa” z tabliczką
piesi
Wycinka odrostów przy drzewach
w pasie drogi powiatowej
Podcinka zakrzaczeń i odrostów przy
drzewach w pasie drogi utrudniających
przejazd
Oczyszczenie 2 przepustów pod drogą
powiatową
Oczyszczenie i okoszenie chodnika do
cmentarza, uzupełnienie nawierzchni
chodnika z pol-bruk o pow. 5m2, oraz
przełożenie zapadniętego chodnika
z pol-bruk na pow. 32m2,
Naprawa zapadniętej nawierzchni
chodnika z kostki pol-bruk na pow.
7m2
Naprawa przepustu - wymiana rury
o długości 6 m, utwardzenie pobocza
gruzem i zagęszczenie.
Oczyszczenie z zarośli chodników
po obu stronach drogi

− Wykonano remonty cząstkowe dróg powiatowych:

−

− grysami i emulsją asfaltową drogi:
nr 3130G Szropy – Jurkowice ilości 217 m2,
nr 3114G Dworek – Dzierzgoń ilość 623 m2,
nr 3123G Stalewo – Żuławka Sztumska ilość 206 m2,
nr 3129G Jordanki – Bukowo ilość 199 m2,
nr 3146G Dworek – Stążki ilość 293 m2,
nr 3124G Złotnica – Jasna – Budzisz, nr 3125G Jasna – Jasna Kolonia ilość 214
m2,
− masą bitumiczną na gorąco:
nr 3100G Tulice – Waplewo Wielkie ilość 13,22 ton,
nr 3144G Postolin – Klecewko ilość 13,12 ton,
nr 3116G Matule – Cieszymowo ilość 13,28 ton,
nr 3117G Stary Dzierzgoń – Piaski ilość 13,28 ton,
− masą bitumiczną na gorąco z wycinką krawędzi:
nr 3100G miejscowość Waplewo Wielkie ilość 5,22 ton,
Dokonano odbioru prac polegających w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3132G Lubachowo - Najatki, od km 0+000 do km 0+309,90 dł.
odc. 309,90 mb”,

Informacja z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym od 25.06.2021 r. do 27.08.2021 r.
Strona 5 z 6

− Wykonano pierwsze koszenie traw z poboczy w pasie dróg powiatowych
na terenie powiatu sztumskiego.
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