Informacja z działalności Zarządu
w okresie międzysesyjnym
W okresie międzysesyjnym tj; od 31.08.2021 do 27.09.2021 roku Zarząd Powiatu
Sztumskiego odbył 4 posiedzenia, podczas których zajmował się następującymi
sprawami:

W zakresie finansów i budżetu
1. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2021 rok.

W zakresie edukacji, kultury i sportu
1. Zarząd podjął decyzję:
a) o wyrażeniu zgody na pokrycie wkładu własnego w ramach Programu Rządowego
Aktywna Tablica na lata 2020-2024 (Wnioski ZSZ Barlewiczki i ZS w Sztumie);
b) o dofinansowaniu Klubu Sportowego Victoria na organizację Długodystansowych
Mistrzostw Województwa Pomorskiego.
2. Zarząd zatwierdził:
a) aneks nr 1 do arkuszy organizacyjnych pracy szkół i placówek;
b) aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego SOSW w Kołozębiu;
c) aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego ZS w Dzierzgoniu;
d) aneks nr 3 do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022.
3. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych lub
nagród za wysokie wyniki sportowe;
b) w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu Powiatowego
programu
wspierania
edukacji
uzdolnionych
uczniów
ze
szkół
ponadpodstawowych z terenu Powiatu Sztumskiego oraz trybu postępowania
w tych sprawach.
4. Zarząd przyjął:
a) informację z działalności Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sztumie
za rok szkolny 2020/2021.

W zakresie Architektury, Budownictwa i Rozwoju Powiatu
1. Zarząd podjął decyzję:
a) o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu realizacji dokumentacji projektowowykonawczo- kosztorysowej na budowę windy zewnętrznej przy budynku ZS im.
Jana Kasprowicza w Sztumie do dnia 17 grudnia 2021 r.
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W zakresie transportu i dróg
1. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej,
dróg nr 2880G ul. 27 Stycznia, nr 2881G ul. Wiślana w miejscowości Gniew oraz
nr 2825G Opalenie – Widlice – Małe Wiosło z jednoczesnym ich zaliczeniem
do kategorii dróg gminnych Gminy Gniew;
b) w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
w Gminie Dzierzgoń;
c) w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg
powiatowych nr 3159G ul. Reja, nr 3160G ul. Traugutta na terenie miasta
Dzierzgoń;
d) w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej,
części drogi powiatowej nr 2928G (od km 0+000 do granicy z Gminą Nowy Staw)
i części drogi powiatowej nr 2902G (od granicy z Gminą Miłoradz
do m. Kraśniewo) z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych
Gminy Malbork;
e) w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej,
części drogi powiatowej nr 2928G (od granicy z Gminą Malbork do wału
w m. Półmieście) z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych
Gminy Nowy Staw;
f) w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr
2915G rz. Wisła - Boręty z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg
gminnych Gminy Lichnowy;
g) w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych nr
2930G Królewo – Janówka – Kaczynos, nr 2933G Letniki – Stare Pole
z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii dróg gminnych Gminy Stare Pole.
2. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, dróg powiatowych
nr 3159G ul. Reja oraz nr 3160G ul. Traugutta w Dzierzgoniu.

W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami
1. Zarząd wyraził zgodę:
a) na zwrot części działki nr 479/23 o pow. 0,4250 ha, położnej w obrębie
1 miasta Dzierzgoń na rzecz Gminy Dzierzgoń niezagospodarowanej przez powiat
w celu prowadzenia domu dla dzieci przez Fundację Bona Fide;
b) na wynajęcie na okres do 3 lat lokalu użytkowego składającego się z Sali
kominkowej, 1/2 części holu wraz z dostępem do łazienki, położonego
w budynku stanowiącym własność Powiatu Sztumskiego, przy ul. Reja 12
w Sztumie (kompleks szpitala) na rzecz Hufca ZHP Kwidzyn.
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Inne sprawy
1. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie: zmiany Uchwały Nr 164/2021 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia
14 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikom jednostek
organizacyjnych.
2. Zarząd przyjął informację z otwarcia ofert dot. postępowań:
a) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3169G (ul. Reja w Sztumie)
na odcinku od km 0+000 do km 0+539 (długość odcinka 0,539 km)”;
b) „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3116G w Cieszymowie” w ramach zadania
budżetowego pod nazwą: „Przebudowa drogi Cieszymowo – Balewo”;
c) „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą:
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3105G Dąbrówka Malborska
na odcinku PKP - Cmentarz”;
d) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3108G Uśnice – Sztumskie Pole od km
0+070 do km 0+770 (długość odcinka 0,700 km)”;
e) dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Uśnicach dla osób niepełnosprawnych z dobudową dwóch wind zewnętrznych
w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”;
f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3144G w relacji Postolin – Pułkowice.”
3. Zarząd wyraził zgodę:
a) dla Szpitala Polskiego w Sztumie na kasację sprzętu.
4. Starosta był w bezpośrednim kontakcie ze spółką Szpitale Polskie S.A.
i domagał się spotkania z nowymi właścicielami przedsiębiorstwa. Po otrzymaniu
informacji, że spotkanie na żywo jest obecnie niemożliwe, w piątek 24 września
zorganizowano telekonferencję Zarządu Powiatu Sztumskiego z Radą Nadzorczą
i nowym prezesem Szpitali Polskich S.A. Podczas spotkania przedstawiciele szpitali
zadeklarowali, że ich priorytetem jest dobro pacjenta, zachowanie ciągłości
funkcjonowania szpitala oraz dalszy rozwój placówki. W planowanych działaniach
restrukturyzacyjnych władze spółki nie przewidują likwidacji sztumskiego szpitala,
a jego dalszą rozbudowę. Na usilną prośbę władz powiatu ustalono również wstępny
termin wizyty przedstawicieli spółki Szpitale Polskie w Sztumie. Spotkanie miałoby
się odbyć w pierwszej połowie października. Na bieżąco także Zarząd był
w kontakcie z dyrekcją szpitala i pracownikami, szczególnie w sytuacji, kiedy
ratownicy medyczni złożyli wypowiedzenia. Dotychczas odbyły się dwa spotkania
z ratownikami, by załagodzić sytuację, a starosta wystosował list do ministra
zdrowia, by rozwiązał konflikt z medykami.
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Dodatkowo na prośbę radnych przedstawiamy wykaz zadań realizowanych przez
Grupę Interwencyjną

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

NR DROGI - miejscowość

RODZAJ WYKONANYCH PRAC/ZADAŃ

1.

nr 3105G Dąbrówka Malborska

Oczyszczanie chodników w pasie drogi z
chwastów i ziemi na odcinku parking przy
stacji PKP do osiedla

2.

nr 2900G Koniecwałd

Wycinka zakrzaczeń i podcinka gałęzi w pasie
drogi utrudniających widoczność na zakrętach

3.

nr 2901 Piekło – gr. powiatu

- remont masą bitumiczną na zimno ubytków
w nawierzchni drogi w ilości 1500 kg,

nr 3108G Uśnice – Sztumskie
Pole

- remont masą bitumiczną na zimno ubytków
w nawierzchni drogi w ilości 2610 kg,
- remont masą bitumiczną na zimno ubytków
w nawierzchni drogi w ilości 2065 kg,

nr 3125G Bągart – Jasna

- remont masą bitumiczną na zimno ubytków
w nawierzchni drogi w ilości 240 kg,

nr 3101G Stary Trag – Kalwa

- remont masą bitumiczną na zimno ubytków
w nawierzchni drogi w ilości 450 kg

nr 3115G Dąbrówka Pruska Sadłuki

4.

Nr 3182G ul. Konopnickiej w
Sztumie

- naprawa zapadniętego chodnika z płytek
50x50 o pow. 2 m2,

5.

nr 3141G miejscowość Polaszki

Wymiana uszkodzonych słupków oznakowania
E-17a, E-18a, D-42, D-43 – tablica
miejscowości i tablica teren zabudowany

6.

nr 3183G ul. Nowowiejskiego w
Sztumie

Wymiana uszkodzonego słupka znaku B-36 –
zakaz zatrzymywania

7.

nr 2900G w miejscowości
Koniecwałd

Udrożnienie przepustu pod drogą powiatową

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