Informacja z działalności Zarządu
w okresie międzysesyjnym
W okresie międzysesyjnym tj; od 25.11.2021 do 28.12.2021 roku Zarząd Powiatu
Sztumskiego odbył 5 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: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2021-2028;
c) w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej
w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
2. Zarząd przyjął:
a) autopoprawkę do projektu budżetu powiatu na 2022 rok.
3. 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;
c) w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2021 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego;
d) w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej
w Sztumie na 2022r.;
e) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego
na lata 2022-2028;
f) w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok.

W zakresie edukacji, kultury i sportu
1. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do Konwentu Współpracy
Samorządowej Polska-Ukraina współpracujących z samorządami Republiki
Ukrainy;
b) w sprawie zasad i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Powiatu
Sztumskiego.
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2. Zarząd przyjął:
a) informację dotyczącą ustalenia opłaty stałej za pobyt za pobyt w internacie ZSZ
w Barlewiczkach;
b) informację dotyczycącą wykorzystania funduszu na doskonalenie w placówkach
prowadzonych przez powiat Sztumski w 2021 r.;
c) informację dotyczącą wykorzystania funduszy zdrowotnego w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sztumski w roku 2021.
3. Zarząd zatwierdził:
a) aneks nr 4 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza
w Sztumie;
b) aneks nr 2 do arkusza organizacyjnego Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Krystyny Jankowskiej w Uśnicach;
c) aneks nr 6 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół im. Cypriana Kamila
Norwida w Dzierzgoniu.

W zakresie transportu i dróg
1. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Sztumskiego, których
zarządcą jest Zarząd Powiatu Sztumskiego.
2. Zarząd przyjął:
a) informację z przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych
w sezonie 2021/2022.

Inne sprawy
1. Zarząd przyjął informację z otwarcia ofert przetargu dot. realizacji zadania:
a) „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą:
Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Uśnicach dla osób niepełnosprawnych z dobudową dwóch wind zewnętrznych
w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”;
b) „Przebudowa dróg powiatowych nr 3162G, 3165G, 3175G w ramach
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”;
c) „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami
dotyczącymi Przebudowy dróg powiatowych nr 3162G, 3165G, 3175G
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”;
d) „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G Grzymały – Tropy Sztumskie
w m. Jordanki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Zaprojektuj
i Wybuduj)”;
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e) „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3119G Pronie – Tabory w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg (Zaprojektuj i Wybuduj);
f) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3119G Pronie – Tabory w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg (zaprojektuj i wybuduj);
g) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3129G Grzymały – Tropy Sztumskie
w m. Jordanki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zaprojektuj
i wybuduj)”.
2. Zarząd podjął decyzję:
a) o udzieleniu wsparcia finansowego dla Fundacji Społecznej Bona Fide w postaci
modernizacji przydomowej oczyszczalni w Domu dla Dzieci w Szropach.
3. Zarząd przyjął:
a) informację o wyborze oferty dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadania
pn. „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) ofertę na wycinkę i uprzątnięcie drzew w parku znajdującym się na terenie
Szpitala Polskiego w Sztumie, ul. Reja 12 – działka 403/16.
4. Zarząd wyraził zgodę:
a) dla firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A na przedłużenie terminu realizacji
zadania pn.: “Przebudowa drogi powiatowej nr 2936G na odcinku DW515 –
Żuławka Sztumska” do dnia 30.06.2022 r.;
b) dla firmy Archetis Paweł Kalinowski na przedłużenie terminu realizacji prac
wielobranżowej
kompleksowej
dokumentacji
projektowo-wykonawczokosztorysowej dotyczącej dobudowy zewnętrznej windy do budynku ZS
im. Jana Kasprowicza w Sztumie do dnia 28.02.2022 r.
5. Zarząd podjął uchwały:
a) w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Sztumskiego do stałego
wykonywania czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego
w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w Starostwie
Powiatowym w Sztumie;
b) w sprawie powołania komisji przetargowej do prowadzenia przetargów
dotyczących nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sztumskiego.
6. Zarząd pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym treningowym w Dzierzgoniu;
b) w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu korekcyjno- edukacyjnego dla
osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2022-2025”;
c) zmieniającą Uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne
zadania w 2021 roku.
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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 3107G Gościszewo

- remont masą bitumiczną na zimno z wycinką ubytków
w nawierzchni drogi w ilości 675 kg,

nr 3129G Grzymała – Szropy,

- remont masą bitumiczną na zimno z wycinką ubytków
w nawierzchni drogi w ilości 500 kg
- remont masą bitumiczną na zimno ubytków
w nawierzchni drogi w ilości 1275 kg,

Jordanki - Bukowo

- remont masą bitumiczną na zimno
w nawierzchni drogi w ilości 800 kg,

ubytków

nr 3108G Sztumskie Pole - Uśnice

ubytków

nr 3122G Lubochowo - Dzierzgoń

- remont masą bitumiczną na zimno
w nawierzchni drogi w ilości 1625 kg,

nr 3117G Stary Dzierzgoń - Matule

- remont masą bitumiczną na zimno
w nawierzchni drogi w ilości 1275 kg,

ubytków

nr 3116G Matule - Cieszymowo

- remont masą bitumiczną na
w nawierzchni drogi w ilości 575 kg

zimno

ubytków

nr 3104G Krasna Łąka las – Krasna - remont masą bitumiczną na zimno
Łąka
w nawierzchni drogi w ilości 1250 kg

ubytków

nr 3101G Stary Targ– Kalwa

- remont masą bitumiczną na
w nawierzchni drogi w ilości 325 kg

zimno

ubytków

nr 3145G Dworek – Stążki

- remont masą bitumiczną na
w nawierzchni drogi w ilości 500 kg

zimno

ubytków

- - remont masą bitumiczną na
w nawierzchni drogi w ilości 425 kg

zimno

ubytków

nr 3128G Kościelec – Żuławka - remont masą bitumiczną na
Sztumska
w nawierzchni drogi w ilości 825 kg

zimno

ubytków

nr 3123G
Stalewo

Żuławka

Sztumska

2.

Nr 3109G

- likwidacja śliskości na wiadukcie kolejowym
w miejscowości Kalwa – sypanie piaskiem z solą

3.
4.

nr 3107G miejscowość Węgry
nr 2900G miejscowość Koniecwałd

Poprawa mocowania dwóch progów zwalniających
wypompowanie wody z rowu przydrożnego
w związku z zalewaniem posesji przyległej

5.

nr 3121G Stare Miasto – Kielmy

6.

Budynek Starostwa Powiatowego

Wycinka krzaków i odrostów przy drzewach
ograniczających skrajnie drogową
Odśnieżanie i likwidacja śliskości na schodach
i chodnikach przy budynku – 6 razy
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