Informacja z działalności Zarządu
w okresie międzysesyjnym
W okresie międzysesyjnym tj; od 29.09.2021 do 25.10.2021 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.
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 dofinansowaniu nagród w konkursie „Drugie życie plastikowej butelki”
organizowanym przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Sztumie;
b) o dofinansowaniu Klubu Sportowego Zantyr na organizację XXII edycji Grand
Prix Sztumu w Biegach i Marszu Nordic Walking.
2. Zarząd zatwierdził:
a) Aneks Nr 2 do arkusza organizacyjnego ZSZ w Barlewiczkach;
b) Aneks Nr 2 do arkusza organizacyjnego ZS im. Jana Kasprowicza w Sztumie;
c) Aneks nr 3 do arkusza organizacyjnego ZS im. Jana Kasprowicza w Sztumie;
d) Protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie
stypendium Starosty Sztumskiego.
3. Zarząd przyjął:
a) informację na temat realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021;
b) informację o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych
w roku szkolnym 2020/2021;
c) informację z działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
socjalizacyjnego w Powiecie Sztumskim za 2020 rok.
4. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie udzielenia pracownikowi Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Sztumie Pani Beacie Wudarczyk – pełnomocnictwa
do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego w relacjach
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z Ministrem Edukacji i Nauki w związku z udziałem placówek oświatowych
podległych powiatowi w roku 2021 w przedsięwzięciu pn. „Poznaj Polskę”
ustanowionym przez Ministra w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia
27.08.2021 r.;
b) w sprawie udzielenia pracownikowi Wydziału Edukacji i Ochrony Zdrowia
Starostwa Powiatowego w Sztumie Pani Paulinie Zimińskiej – pełnomocnictwa
do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego w relacjach
z Ministrem Edukacji i Nauki w związku z udziałem placówek oświatowych
podległych powiatowi w roku 2021 w przedsięwzięciu pn. „Laboratoria
Przyszłości” ustanowionym przez Ministra w komunikacie Ministra Edukacji
i Nauki z dnia 15.09.2021 r.;
c) w sprawie udzielenia dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława
Staszica w Barlewiczkach Pani Marzenie Zawiszy pełnomocnictwa
do wystąpienia z wnioskiem aplikacyjnym w konkursie o akredytację
ERASMUS +.

W zakresie geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami
1. Zarząd zatwierdził:
a) ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości zajętych pod Przystań
Żeglarską „Biała Góra”, regulamin przetargu oraz projekt umowy dzierżawy
wraz z załącznikami;

W zakresie ochrony środowiska i rolnictwa
1. Zarząd przyjął:
a) sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych z zakresu gospodarki wodnej,
ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
za IV kwartał 2020 roku i I, II, III kwartał 2021 roku.

W zakresie pozyskiwania środków i współpracy z organizacjami
1. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Sztumskiego
do współpracy w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Malbork – Sztum i zawarcia porozumienia
z samorządami towarzyszącymi MOF Malbork – Sztum.
2. Zarząd przyjął:
a) informację i analizę z realizacji projektów unijnych oraz środków
pozabudżetowych za IV kwartał 2020 roku i I, II, III kwartał 2021 roku.
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Inne sprawy
1. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania pod
nazwą „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji
prawnej w powiecie sztumskim w miejscowości Dzierzgoń w 2022 roku.
2. Zarząd przyjął informację z otwarcia ofert dot. postępowań:
a) „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego
w Uśnicach dla osób niepełnosprawnych z dobudową dwóch wind zewnętrznych
w systemie „Zaprojektuj i Wybuduj”;
b) „Montaż gruntowej pompy ciepła do centralnego i ciepłej wody użytkowej dla
Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kołozębiu wraz z wymianą
wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.”.
3. Zarząd wyraził zgodę:
a) dla Szpitala Polskiego w Sztumie na kasację sprzętu.
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 3109G Barlewiczki

Wycinka zakrzaczeń w pasie drogi w
miejscowości Barlewiczki na odcinku 800 m/b

2.

nr 3124G Jasna – Budzisz

- remont masą bitumiczną na zimno ubytków
w nawierzchni drogi w ilości 750 kg,

nr 3166G ul. Chopina w Sztumie

- remont masą bitumiczną na zimno ubytków
w nawierzchni drogi w ilości 300 kg,

nr 3125G Bągart – Jasna

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

nr 3128G Żuławka Stumska –
Kościelec

nr 3110G Stary Targ – Waplewo
Wielkie

- remont masą bitumiczną na zimno ubytków
w nawierzchni drogi w ilości 300 kg,

- remont masą bitumiczną na zimno ubytków
w nawierzchni drogi w ilości 2340 kg,

Informacja z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym od 29.09.2021 r. do 25.10.2021 r.
Strona 3 z 4

nr 3100G Waplewo Wielkie Tulice

nr 3122G Lubochowo - Pronie

- remont masą bitumiczną na zimno ubytków
w nawierzchni drogi w ilości 930 kg,

- remont masą bitumiczną na zimno ubytków
w nawierzchni drogi w ilości 300 kg.

3.

Nr 3104G odcinek Krasna Łąka
– Balewo

- wycinka krzaków zasłaniających widoczność
i podcinka odrostów przy pniach drzew po obu
stronach drogi na odcinku 1300m/b

4.

nr 3105G miejscowość
Dąbrówka Malborska

Wymiana uszkodzonych słupków oznakowania
E-17a, E-18a – tablica miejscowości Dąbrówka
Malborska

5.

nr 3183G ul. Nowowiejskiego w
Sztumie

Wymiana słupka oznakowania C-9 – nakaz
jazdy z prawej strony znaku

6.

nr 3146G Stążki - Jakubowo

Uzupełnienie kruszywem betonowym ubytków
w nawierzchni z płyt jumbo w ilości 3900 kg

7.

nr 3145G Matule –
Monasterzysko Wielkie

Wycinka odrostów
i zakrzaczeń

przy

pniach

drzew

1. Dokonano odbioru zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3169G
ul. Reja w Sztumie o długości 0,539 km”, w ramach której wykonano nową
nawierzchnie bitumiczną oraz oznakowanie pionowe i poziome.
2. Trwają roboty budowlane zawiązane z wykonaniem zadania pn. „Przebudowa
przepustu w pasie drogi powiatowej nr 3146G w miejscowości Stążki”, wykonano
wymianę uszkodzonego przepustu betonowego na rurę HDPE fi 1200 mm, zasypkę
przepustu i konstrukcję nasypu, umocnienie skarp przepustu kamieniem polnym.
3. Trwają roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pod nazwą: Przebudowa
drogi powiatowej nr 3108G Uśnice – Sztumskie Pole od km 0+70 km do 0+770 km
o długości 0,700 km, wykonano frezowanie starej nawierzchni, wykonywane
są warstwy bitumiczne wyrównujące drogi,
4. Trwają roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pod nazwą: Przebudowa
drogi powiatowej nr 3144G Postolin – Pierzchowice o długości 0,609 km, wykonano
wycinkę zakrzaczeń, plantowanie powierzchni skarp i odtworzenie rowów
przydrożnych, wykonywana jest podbudowa z kruszywa pod poszerzenie
nawierzchni drogi.
5. Trwają roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pod nazwą: Przebudowa
drogi powiatowej nr 2936G DW 515 – Żuławka Sztumska o długości 10 966 km,
wykonywana jest wymiana przepustów kamiennych na rury HDPE fi 600mm pod
drogą na całym odcinku przebudowywanej drogi.
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