Informacja z działalności Zarządu
w okresie międzysesyjnym
W okresie międzysesyjnym tj; od 28.10.2021 do 22.11.2021 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,
b) w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu
Sztumskiego na lata 2022-2028 oraz projektu budżetu Powiatu Sztumskiego
na 2022 rok wraz z uzasadnieniem.
2. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie zmiany 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 zabezpieczeniu środków na wkład własny w Ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa;
b) o pomocy w organizacji spotkania sieciującego Pomorskiej Sieci Centrów
Organizacji Pozarządowych;
c) o zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie powiatu na 2022 rok dla
Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych z przeznaczeniem
na regranting;
d) o wsparciu finansowym Sztumskiego Związku Drużyn ZHP JEDNOTA na zakup
nadruków na powierzchnię namiotu;
e) o dofinansowaniu zakupu pucharów dla Klubu Sportowego ZANTYR na turniej
gry karcianej w Baśkę.
2. Zarząd zatwierdził:
a) aneks nr 5 do arkusza organizacyjnego ZS w Dzierzgoniu;
b) aneks nr 3 do arkusza organizacyjnego ZSZ w Barlewiczkach.
3. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 Powiatu
Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
Informacja z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym od 28.10.2021 r. do 22.11.2021 r.
Strona 1 z 4

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”;
b) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/235/2009 Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 8 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za
zakwaterowanie w internacie.
4. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie uchylenia uchwały Nr 146/2012 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia
23.11.2012 r.

W zakresie transportu i dróg
1. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg powiatu
sztumskiego i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokość
kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi
obowiązujących w 2022 r.;
b) w sprawie: powierzenia przez Powiat Sztumski zadań własnych Gminie
Dzierzgoń w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta
Dzierzgoń.

Inne sprawy
3. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert
na realizację zadań zleconych przez Powiat Sztumski organizacjom
pozarządowym w zakresie „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”;
b) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli
w imieniu Powiatu Sztumskiego w sprawie realizacji projektu pn. „Pomorskie
dzieciom”.
4. Zarząd podjął decyzję:
a) o powtórzeniu postępowania „Termomodernizacja dachu na budynku Starostwa
Powiatowego w Sztumie”.
5. Spotkanie Zarządu z właścicielami spółki Szpitale Polskie S.A.
a) W dniu 8 listopada na zaproszenie starosty sztumskiego przybyli do Sztumu
przedstawiciele spółki Szpitale Polskie S.A.- przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Kędziora i prezes spółki Jakub Michalak. Na spotkaniu z zarządem
powiatu sztumskiego, z udziałem przewodniczącej Rady Powiatu Dobrosławy
Frączek, przedstawiono scenariusz działań w związku ze złożonym w sądzie
w Gliwicach wniosku o upadłość spółki Szpitale Polskie, który wpłynął do sądu
Informacja z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym od 28.10.2021 r. do 22.11.2021 r.
Strona 2 z 4

15 października. Zdaniem przedstawicieli spółki ma to być upadłość
kontrolowana (tzw. pre-pack), a zatem nabywca lub nabywcy mogą się zgłaszać
do sądu z chęcią zakupu spółki, a właściwie ich aktywów. Pasywa, czyli
zobowiązania dłużnicze przejmie syndyk, który z pieniędzy wynegocjowanych
z nowym nabywcą będzie pokrywał zobowiązania dłużnicze, które w tej chwili
wynoszą ponad 55 mln zł. W pierwszej kolejności pokrywane będą zobowiązania
wobec ZUS, w następnej inni wierzyciele, także podatki i na końcu
akcjonariusze. Nowy nabywca, za zgodą powiatu, będzie mógł kontynuować
działalność leczniczą sztumskiego szpitala. Władze spółki zapewniły po raz
kolejny, że w kwestii szpitala w Sztumie nie dzieje się nic niepokojącego, bo
spółka posiada środki finansowe na zabezpieczenie bieżącej działalności
szpitala. Właściciele spółki zaznaczyli jednocześnie, że nie ma żadnego pomysłu
na likwidację jakiegokolwiek oddziału szpitala, które w tej chwili funkcjonują.
Władze powiatu, podkreślając, że zaufanie wobec spółki jest ograniczone,
otrzymały zapewnienie, że w najbliższym czasie zostaną uregulowane zaległości
czynszowe wobec powiatu, które na dziś wynoszą ponad 300 tys. zł, nie licząc
dwóch ostatnich w tym roku rat. Po spotkaniu z zarządem powiatu władze spółki,
na prośbę starosty, spotkały się także z pracownikami szpitala.
Dodatkowo na prośbę radnych przedstawiamy wykaz zadań realizowanych przez
Grupę Interwencyjną
WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ GRUPĘ INTERWENCYJNĄ WYDZIAŁU
KT
L.P.
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NR DROGI

RODZAJ WYKONANYCH PRAC/ZADAŃ

nr 3145G Matule –
Monasterzysko Wlk.

Wycinka zakrzaczeń i odrostów przy drzewach
w pasie drogi ograniczających skrajnie drogi
i widoczność, na odcinku 1100 m/b
nr 3177G ul. Kopernika, nr3178G Ogłowienie koron 5 szt. drzew w pasie dróg
ul. Kalkszteina w Sztumie
powiatowych wraz z uprzątnięciem gałęzi po
wycince
nr 3107G miejscowość Węgry
Poprawa mocowania dwóch progów zwalniających
wyspowych
nr 3116G miejscowość
Montaż oznakowania U-9a i U-9c tablice
Cieszymowo
ograniczenia skrajni drogowej – 4 szt. na przepuście
drogowym
nr 3167G ul. Chełmińska w
Sztumie

Wymiana uszkodzonego słupka przy znakach D-3
i B-18 oraz montaż słupków betonowych
ograniczających parkowanie na chodniku przy
posesji nr 32
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UWA
GI

6

nr 3114G miejscowość Stanowo
i Balewo

7

3105G ul. Kochanowskiego w
Sztumie

8

Nr 3114G Dworek – Balewo

9

Nr 3183G ul. Morawskiego w
Sztumie

Uzupełnienie kruszywem betonowym koleiny
w poboczu drogi na długości 10 mb i gł. 40 cm. oraz
uzupełnienie kruszywem betonowym wyrwy po
korzeniu wiatrołomu o wymiarach 2m x 2 m
i głębokości 50 cm w miejscowości Balewo
Naprawa kraty odwodnienia liniowego na
skrzyżowaniu z ul. Spokojną na długości 2,5 mb,
Naprawa ubytków w nawierzchni jezdni masą na
zimno w ilości 500 kg
Malowanie powierzchni wyłączonej z ruchu na
jezdni przed skrzyżowaniem z drogą wewnętrzną,
w celu nieparkowania pojazdów powodujących
ograniczenie widoczności na skrzyżowaniu

1. Firma ROKA ze Starogardu Gdańskiego zakończyła prace budowlane polegające na
wykonaniu zadania pod nazwą „Przebudowa przepustu w pasie drogi powiatowej nr
3146G w miejscowości Stążki.
2. Firma Strzelbud Sp. z o.o. z Kwidzyna zakończyła prace budowlane polegające na
wykonaniu zadania pod nazwą: „Przebudową drogi powiatowej nr 3108G Sztumskie
Pole – Uśnice od km 0+070 do km 0+770 o długości 0,770 km”.
3. Firma Strzelbud Sp. z o.o. z Kwidzyna wykonała uzupełnienie poboczy po obu
stronach drogi nr 3116G na odcinku Balewo – Linki, kruszywem - frezem
asfaltowym pochodzącym z frezowania nawierzchni ul. Reja w Sztumie.
4. Firma DROGOMEX Sp. z o.o. Oddział Pruszków zakończyła prace budowlane
polegające na wykonaniu zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr
3144G Postolin – (Pułkowice) o długości 0,609 km”.
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