PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół XL.2017
z XL sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 4 października 2017 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XL sesji Rady Miejskiej w Sztumie dokonał Przewodniczący Rady
Czesław Oleksiak. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: burmistrza, zastępcę burmistrza,
sekretarza Miasta i Gminy, zaproszonych gości, kierowników jednostek gminnych,
kierowników referatów urzędu Miasta i Gminy, radnych powiatowych, dyrektorów szkół i
przedszkoli, sołtysów, radnych oraz wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą sesję.
Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15– osobowy skład rady w obradach udział brali
wszyscy radni.
Lista obecności radnych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu
Lista obecności sołtysów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu
Lista obecności osób uczestniczących w obradach stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Ad pkt 2 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił porządek obrad sesji, który radni
otrzymali na adresy e-mailowe wraz z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad sesji:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
Zatwierdzenie protokołu nr XXXIX.2017 roku z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 30
sierpnia 2017 roku. Protokół do wglądu wyłożony w Biurze Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności
międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2017,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2021- pkt 6/1 i 2 przedstawi
1.
2.
3.

Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,

3)

nadania nazwy rondu, położonemu w mieście Sztum u zbiegu ulic Adama
Mickiewicza, Jana Kochanowskiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego- przedstawi
Iwona Wyżykowska, kierownik referatu Planowania Przestrzennego i Majątku,

zasad i trybu przeprowadzenia na terenie miasta Sztum konsultacji społecznych
Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego- przedstawi Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz
Miasta i Gminy,
5) zakazu, sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych
w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum- przedstawi Sylwia
Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2017 roku- przedstawi Adam Kaszubski,
4)

przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
6.
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8.

Zakończenie obrad.

Nie zgłoszono propozycji zmian do porządku obrad- Rada obradowała zgodnie z przesłanym
porządkiem obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Radny Adam Poćwiardowski zgłosił, aby w przyszłości pan przewodniczący rady w porządku
obrad uwzględnił punkt, w którym sołtysi będą mieli możliwość zabrania głosu.
Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Fierek poinformował, że solenizantami w okresie
międzysesyjnym byli: Tomasz Litwin i Czesław Oleksiak (nieobecny na ostatniej sesji).
Solenizantom wręczono okolicznościowe wiązanki kwiatów i złożono życzenia.
Ad pkt 3 Protokół nr XXXIX.2017 z 30 sierpnia 2017 roku z obrad sesji Rady Miejskiej do
wglądu wyłożony był w Biurze Rady Miejskiej. Radni zapoznali się z treścią protokołu i
protokół podpisali- uwag nie zgłosili. Przewodniczący obrad Waldemar Fierek protokół
poddał pod głosowanie.
Protokół nr XXXIX.2017 – w wyniku głosowania protokół zatwierdzono jednogłośnie- 15
głosami za.
Ad pkt 4 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum Leszkowi Taborowi, który przedstawił informację z
działalności międzysesyjnej. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
5.1)

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 (uchwała nr
XL.324.2017) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując
o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów
Publicznych i Rozwoju.
W dyskusji udział brali: radny Adam Poćwiardowski zapytał o nowe zadanie
inwestycyjne, dz. 630- budowa przyłącza za kwotę 30 tys. zł. W odpowiedzi Marcin
Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki wyjaśnił, że budowa nowego przyłącza
zaplanowana jest na nowopowstałym terenie rekreacyjnym w Barlewiczkach- kwota 30
tys. zł. jest to wartość kosztorysowa. Radny Adam Poćwiardowski zapytał o wysokość
nadwyżki budżetowej. W odpowiedzi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy
poinformowała, że nadwyżka budżetowa na dzień dzisiejszy wynosi 71.165 zł. Radny
Adam Kaszubski zapytał o wykonanie drenażu na stadionie miejskim, na wykonanie
którego zaplanowano 45 tys. zł., czy rozwiąże to problem zalewania. Czy nie należałoby
do odpowiedzialności pociągnąć projektanta. Zapytał o zalecenia Straży Pożarnej w
stosunku do budynku urzędu. Odpowiedzi udzielił Ryszard Wirtwein, zastępca
burmistrza wyjaśnił, że system/sieć drenażu działa bardzo dobrze. Takie ilości opadów
jakie miały miejsce w ostatnim okresie zdarzają się bardzo rzadko. Dysponuje danymi,
z których wynika, że do końca sierpnia br. spadła roczna ilość opadów. Natomiast 18
września br. spadła miesięczna norma opadów deszczu i żadna sieć kanalizacji
deszczowej nie jest w stanie odebrać takiej ilości wody, a zwłaszcza instalacja
drenażowa podczas nawalnych deszczów. Proponujemy uzupełnienie drenażu w
miejscach, w których występują zastoiska wody chcemy poprawić sytuację. Radny
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Adam Kaszubski podziękował za wyjaśnienie sytuacji- w przypadku pytań będzie
wiedział jakich informacji udzielać mieszkańcom. Wypowiedź wiceburmistrza
uzupełniła Lidia Ruszała, kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych
poinformowała, że uzupełnienie drenażu planowane jest w miejscach, w których
występują zastoiska wody to jest w zakolu trawiastym oraz wzdłuż wewnętrznej linii
bieżni. Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy odpowiadając na kolejne
pytanie radnego Adama Kaszubskiego poinformowała, że po kontroli Straży Pożarnej
w celu dostosowania do wymogów p.poż. zostaliśmy w drodze decyzji zobowiązani do
wykonania dodatkowego oświetlenia oraz wystosowano zalecenia w stosunku do klatki
schodowej.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak
poddał pod głosowanie projekt uchwały- uchwała przez Radę w wyniku głosowania
została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.
5.2)

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20172021 (uchwała nr XL.325.2017) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i
Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji
Finansów Publicznych i Rozwoju; - uchwała przez Radę w wyniku głosowania została
podjęta jednogłośnie- 15 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 16:00 do
16:20

5.3)

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w mieście Sztum u
zbiegu ulic Adama Mickiewicza, Jana Kochanowskiego i Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego (uchwała nr XL.326.2017) przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik
referatu Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii
wszystkich resortowych komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej (..), Komisji Edukacji, Kultury (..) i Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju;- uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie – 15
głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu

5.4)

projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie miasta Sztum
konsultacji społecznych Sztumskiego Budżetu Obywatelskiego (uchwała nr
XL.327.2017) przedstawiła Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy
informując o pozytywnej opinii wszystkich resortowych komisji Rady MiejskiejKomisji Wsi, Gospodarki Komunalnej (..), Komisji Edukacji, Kultury (..) i Komisji
Finansów Publicznych i Rozwoju
,
W dyskusji udział brali: radny Tomasz Litwin poinformował, że na komisji głosował
przeciwko, gdyż jedną z propozycji zmian w Budżecie Obywatelskim jest to, że pewne
osoby nie będą mogły składać wniosków, np. Spółdzielnia Mieszkaniowa. W
odpowiedzi Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy wyjaśniła, że każdy
mieszkaniec, np. Osiedla Różanego może złożyć wniosek. Radny Tomasz Litwin dodał,
że jest warunek, że inwestycja musi być na terenie gminy. Daria Mietlewska- Dura,
sekretarz wyjaśniła, że w każdej z trzech edycji mieszkańcy zgłaszali uwagi, że
wygrywały inwestycje na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej, a zadania mają służyć
publicznym celom. Analiza zrealizowanych edycji budżetu obywatelskiego sprawiła, że
dokonanie zmian w regulaminie jest niezbędna. W uzupełnieniu radny Tomasz Litwin
3|S t r o n a

PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

dodał, że nie występuje w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej, ale w imieniu
mieszkańców. Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak projekt uchwały poddał pod głosowanie- uchwała została podjęta wynikiem
głosów: 12 za, dwoma głosami wstrzymującymi i jednym głosie przeciwnym. Uchwała
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
5.5)

projekt uchwały w sprawie zakazu, sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum
(uchwała nr XL.328.2017) przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, informując o pozytywnej opinii resortowej
komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.
W dyskusji głos zabrał radny Adam Kaszubski zapytał, czy po podjęciu uchwały na
Wzgórzu Jaszczurczym będzie zakaz spożywania napojów alkoholowych (piwa) ? W
odpowiedzi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej poinformowała, że będzie możliwość na podstawie zezwolenia, o czym
stanowi § 2 uchwały
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta wynikiem głosów- 13 za przy dwóch
głosach wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

5.6)

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2017 roku (XL.329.2017)
przedstawił Adam Kaszubski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Uzasadnił
konieczność podjęcia uchwały zmieniającej termin dokonania przeglądu infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej na terenie szkół podstawowych w mieście i gminie Sztum;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami
za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 8 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Fierek poinformował, że w okresie międzysesyjnym
udzielono odpowiedzi Wojewodzie Pomorskiemu w związku z przesłaną skargą przez panią
Sylwię Celmer na działalność Przewodniczącego Rady Czesława Oleksiaka.
Zgłoszono następujące interpelacje, zapytania i wnioski przez radnych:
1) Radny Adam Poćwiardowski zgłosił następujące zapytania i wnioski:
a) zapytał o projekt na chodnik w Sztumskiej Wsi,
b) co z drogą na Zajezierze- płyty drogowe zniszczone, kiedy droga zostanie naprawiona?
c) Uważa, że należy rozważyć zakup gruntu pod nową oczyszczalnię. Na dzień dzisiejszy
jeszcze jest możliwość pozyskania funduszy unijnych na poziomie 70%, a środki te za
jakieś dwa, trzy lata się skończą. Sprawa oczyszczalni wraca, skażenie jezior …
d) W wyniku nawalnych deszczów został zalany budynek Olimpii- zapytał, co to za woda,
czy jest to deszczówka?
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2)

3)

4)
5)

6)

e) Podziękował Radzie Miejskiej za uchwalenie funduszu sołeckiego. We wszystkich
sołectwach odbyły się zebrania wiejskie, na których zostały rozdysponowane środki
funduszu sołeckiego. Mieszkańcy wsi decydowali o przeznaczeniu tych środków.
f) W Postolinie jest prężnie działająca Młodzieżowa Grupa Druhen OSP osiągająca
pozytywne wyniki w różnych zawodach i spartakiadach- proponuje zaprosić ich na
sesję Rady Miejskiej.
g) W informacji międzysesyjnej pan burmistrz poinformował o wyborach do
Młodzieżowej Rady Gminy Sztum w szkołach podstawowych. Zaproponował, aby
skład Młodzieżowej Rady połączyć ze szkołami średnimi- tak jest np. w Malborku.
Radna Sylwia Monkielewicz zgłosiła problem dowozu dzieci do szkół podstawowych na
trasie Uśnice- Pietrzwałd... zapytała, czy jest możliwość, aby odwrócić bieg kursu
autobusu. Uzasadniając tym, że dzieci muszą wstać rano przed godz. 6tą, przed godz. 7mą
są przed szkołą, o 7,10 w szkole. Prośba, aby zamienić kursy- w jednym roku z Pietrzwałdu,
a w drugim roku z Uśnic. Z powodu remontu drogi dzieci dojeżdżające do szkoły
podstawowej nr 1 w Sztumie w autobusie spędzają 50 min.
Radny Tomasz Litwin zgłosił następujące zapytania i wnioski:
a) poinformował, że zgłaszał już wcześniej, że przy remoncie ulicy Baczyńskiego część
chodnika nie została zakończona- nie położono kostki,
b) skrzyżowanie ulicy Paderewskiego- Szopena zapadnięta kostka przy studzience,
c) mieszkańcy Białej Góry zgłaszają, że przy hydroforni rosną chwasty, chaszcze- teren
powinien być, co jakiś czas wykoszony,
d) zapytał na jakim etapie jest modernizacja drogi Sztum- Biała Góra?
e) prosi o uściślenie terminu realizacji inwestycji na Osiedlu Sierakowskich w Sztumie
i jaka jest szansa, że w tym roku inwestycja zostanie zrealizowana?.
Radna Elżbieta Wysocka poruszyła sprawę wywozu śmieci segregowanych- w Postolinie
był wywóz śmieci, a przy szkole pozostawiono śmieci i się przesypują…
Radny Krzysztof Stelmach proponuje, aby w budżecie gminy na rok 2018 podwoić kwotę
na remonty dróg gminnych z płyt yumbo. Radny wyraził opinię w sprawie nowego rondajest mile zaskoczony tym jak wyglądała makieta, a jak jest w rzeczywistości. Wygląda to
okazale, a będzie jeszcze wspanialej jak zostanie wkomponowana nazwa ronda, która jest
trafiona i bardzo ważna dla mieszkańców. Rondo jest piękne tylko budynek po byłej
sztumiance nie jest wizytówką.
Radny Andrzej Murawski podziękował za zasponsorowanie mitingu letniego
poświęconego imieniem jego brata Wiesława Murawskiego.

Ad pkt 9 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) Radnemu Adami Poćwiardowskiemu udzielono następujących odpowiedzi:
a) zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein poinformował, że projekt na chodnik w
Sztumskiej Wsi jest na ukończeniu, do końca roku będzie gotowy- będziemy rozmawiać
na temat realizacji inwestycji.
b) Remont drogi na Zajezierze- będziemy rozważać poinformował zastępca burmistrza,
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c) Prezes PWiK Grzegorz Pepliński poinformował, że wystąpiliśmy o środki na
modernizację oczyszczalni ścieków. Obecnie wszystko działa prawidłowo i tak będzie,
jeżeli do sieci nie będą zrzucane wody ponadwymiarowe,
d) Budynek Olimpii zalany po deszczach nawalnych- na dzień dzisiejszy ta sytuacja już
nie występuje woda została odprowadzona poinformował Grzegorz Pepliński, prezes
PWiK. W uzupełnieniu radny Adam Poćwiardowski dodał, że przy budynku jest
studnia, która wybija i te wody zalały budynek- pomieszczenia, meble. Uważa, że
należy przedsięwziąć jakieś działania, aby w przyszłości ustrzec się przed takimi
sytuacjami. Zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein poinformował, że przystępujemy
do kolejnej modernizacji stadionu miejskiego i projekt przewiduje drenaż w tej części
stadionu.
e) Sekretarz Miasta i Gminy Daria Mietlewska- Dura poinformowała, że Młodzieżowa
Rada Gminy Sztum tworzona jest z uczniów naszych szkół podstawowych. Natomiast
w powiecie jest rada składająca się z uczniów szkół średnich. Młodzieżowe Rady mają
możliwość współpracy. W uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor dodał, gdyby Rada
Powiatu zrezygnowała z tworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu to możemy się
włączyć- możemy rozmawiać.
2) W odpowiedzi na uwagę radnej Sylwii Monkielewicz w sprawie dowozu dzieci do szkół
podstawowych Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor M-GZO wyjaśniła, że obecnie zawarta
umowa na dowozy dzieci jest na okres dwóch lat. Na etapie konstruowania trasy nie
zgłaszano żadnych sygnałów. Jeżeli występują spóźnienia z winy przewoźnika to otrzymuje
takie informacje. Jeżeli występują sytuacje, o których poinformowała pani radna to należy
zgłaszać bezpośrednio do dyrektorów szkół. Podobnie jest ze zmianą trasy- też należy
zgłaszać do dyrektorów szkół.
3) W odpowiedzi na zapytania i wnioski radnego Tomasza Litwina udzielono następujących
odpowiedzi:
a) Burmistrz Leszek Tabor poinformował, ze zarówno inwestor jak i wykonawca wiedzą,
że ma być zakończony remont ulicy Baczyńskiego.
b) W sprawie zapadniętej kostki przy studzience ul. Paderewskiego- Szopena Marcin
Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej poinformował, ż sprawdzimy to
i zgłosimy do powiatu
c) Prezes PWiK Grzegorz Pepliński w sprawie wykoszenia terenu przy hydroforni w
Białej Górze poinformował, że teren ten nie jest wykorzystywany przez PWiK nie
mniej jednak, jeżeli występuje taka sytuacja jak zgłosił pan radny to wykosimy.
d) W sprawie modernizacji drogi Sztum- Biała Góra Burmistrz Leszek Tabor
poinformował, że na ostatniej sesji Rady Powiatu podjęto decyzję o dofinansowaniu
Zarządu Województwa na aktualizację dokumentacji.
e) Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
poinformował, że na dzień dzisiejszy pomimo przeprowadzonego rozeznania
cenowego żaden z oferentów nie złożył ofert cenowych. Będziemy indywidualnie
rozmawiać z potencjalnym wykonawcą (odpowiedź dotyczy realizacji inwestycji na
Osiedlu Sierakowskich).
4) Prezes PWiK Grzegorz Pepliński w odpowiedzi na uwagę radnej Elżbiety Wysockiej w
sprawie wywozu nieczystości wyjaśnił, że wszyscy mieszkańcy otrzymują harmonogram
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wywozu. Jeżeli występują jakieś problemy proszę zgłaszać bezpośrednio do nas. W dniu
dzisiejszym był wywóz śmieci z Postolina w przypadku zgłoszenia sprawa byłaby
załatwiona.
5) W odpowiedzi na wniosek radnego Krzysztofa Stelmacha w sprawie zwiększenia środków
finansowych w budżecie gminy na rok 2018 na remonty dróg gminnych z płyt yumbo
Burmistrz Leszek Tabor wyjaśnił, że w tym roku środki zwiększono z 1,5 mln. zł. na 2 mln.
zł. Zgłoszony wniosek może być rozpatrzony przy konstrukcji budżetu, wniosek jest jak
najbardziej zasadny jak wiele innych wniosków.
Ad pkt 10 Zakończenie obrad:
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna XLI sesja planowana jest
na 29 listopada 2017 roku (środa) o godz. 15,oo.
Sesja zostanie poprzedzona posiedzeniami następujących komisji:
1) Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa- 16 listopad 2017 r.
(czwartek) od godz. 14,oo
2) Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych- 21 listopad 2017 r. (wtorek) od godz.
9,oo
3) Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju- 21 listopad 2017r. (wtorek) od godz. 14,oo.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XL Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak
sesji Rady Miejskiej zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania posiedzenia od godz. 15,oo do 17,20.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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