PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr XLI.2017

z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 listopada 2017 roku

Ad pkt 1 Otwarcia obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Sztumie dokonał Przewodniczący Rady
Czesław Oleksiak. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: burmistrza, zastępcę burmistrza,
zaproszonych gości- płetwonurków/ panów Bartłomieja Balbuzę i Zbigniewa Samsona,
sekretarza Miasta i Gminy, 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 brało 13 radnych. W trakcie obrad doszła radna Ewa
Paduch- w obradach uczestniczyło 14 radnych.
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 XL.2017 z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 4 października 2017 roku.
Protokół do wglądu wyłożony w Biurze Rady Miejskiej.
4. Część uroczysta sesji: podziękowanie płetwonurkom, Bartłomiejowi Balbuzie i Zbigniewowi
Samsonowi za sprzątanie Jeziora Sztumskiego.
5. 1) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności
międzysesyjnej.
2) Podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Sztumie popierające stanowisko Rady Powiatu
Sztumskiego w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie Wyborczym.
1.
2.
3.

6.

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie projektu
„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie
Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi)”- przedstawi Lidia
Ruszała, kierownik Referatu Inwestycji,
2) zmian w budżecie gminy na rok 2017,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2021- pkt 6/2 i 3 przedstawi Danuta
Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,

4)

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości- projekt uchwały przedstawi
Małgorzata Surdyka, kierownik Referatu Podatkowego,

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gm.
Sztum
w części obrębu geodezyjnego Gościszewo (linia 110 kV),
6) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie umową darowizny, nieruchomości
oznaczonych nr: 279/133, 279/201, 279/202 oraz części działki nr 279/125 i części
działki nr 314, położonych w obrębie 2 Miasta Sztum, na rzecz Skarbu Państwa, w
5)
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imieniu którego działa państwowa jednostka organizacyjna Służby Więziennej,
Zakład Karny w Sztumie, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego
związanego z rozbudową Zakładu Karnego w Sztumie,
7) oddania w użyczenie nieruchomości budynkowej położonej na działce nr 120/2
w miejscowości Postolin gm. Sztum, na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury w
Sztumie,
8) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub
najmu na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób
nieruchomości- pkt 6/5- 8 przedstawi Agnieszka Topolewska- Reksa, inspektor Referatu
Planowania Przestrzennego i Majątku,
9)

10)

11)

12)

13)
14)
15)
16)
17)

przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”przedstawi Daria- Mietlewska-Dura, Sekretarz Miasta i Gminy,
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie realizacji
zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze 2,928 km w celu
poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”
realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej na lata 2016- 2019,
zmiany uchwały dot. określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie
działań proekologicznych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
oraz trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na
terenie miasta i gminy Sztum,
udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Brusy w powiecie chojnickim na
dofinansowanie rozbudowy drogi Małe Chełmy- Rolbik w roku 2018- pkt 6/10- 12
przedstawi Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,
stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza
w Sztumie,
stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im.
Rodziny Donimirskich wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Czerninie,
stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Gościszewie wchodzącej w
skład Zespołu Szkół w Gościszewie,
stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi- pkt 6/13- 16 przedstawi
Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty,
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta i Gminy Sztum na rok 2017- projekt uchwały przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostce urbanistycznej C40UPu
przy ul. Słowackiego i ul. Chełmińskiej- przedstawi Agnieszka Topolewska- Reksa, inspektor
Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku .
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Zakończenie obrad.
18)

Nie zgłoszono propozycji zmian do porządku obrad- Rada obradowała zgodnie z przesłanym
porządkiem obrad – porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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Ad pkt 3 Protokół nr XL.2017 z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 4 października 2017 roku
do wglądu wyłożony był w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na adresy mailowe radnych.
Radni zapoznali się z treścią protokołu uwag nie zgłosili i protokół podpisali;
- protokół w wyniku głosowania został zatwierdzony jednogłośnie pozytywnie- 13 głosami za.
Ad pkt 4 Część uroczysta sesji: podziękowanie płetwonurkom, Bartłomiejowi Balbuzie i
Zbigniewowi Samsonowi za sprzątanie Jeziora Sztumskiego.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przed udzieleniem głosu Burmistrzowi poinformował,
że inicjatorem akcji sprzątania Jeziora był pan Bartłomiej Balbuza.
Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że wspólnie z Przewodniczącym Rady Czesławem
Oleksiakiem zaprosiliśmy panów Bartłomieja Balbuzę i Zbigniewa Balbuzę na dzisiejszą sesję,
aby wyrazić podziękowanie za prowadzone akcje sprzątania jeziora sztumskiego. Panowie sami
się podjęli tego, aby oczyścić dno naszego jeziora w ramach obywatelskiego wolontariatu. Jak
się okazało to dno jeziora jest wielkim śmietnikiem, głównie butelek. PWiK wywiózł dwa duże
samochody różnych śmieci i odpadów z dna jeziora. W imieniu mieszkańców, radnych i
własnym serdecznie podziękował za przeprowadzone akcje sprzątania.
Panowie Bartłomiej Balbuza i Zbigniew Samson podziękowali za zaproszenie na sesję.
Bartłomiej Balbuza poinformował, że zamierzają jeszcze dwukrotne sprzątanie jeziora. Jezioro
sztumskie było już sprzątane cztery razy, przy zamku dwa razy. Dno jeziora zawiera dużo śmieci
wielko gabarytowych i nie wszystko udało się wyciągnąć. Planują jeszcze 2 krotne oczyszczenie
dna jeziora w rejonie plaży miejskiej- przed sezonem letnim, prawdopodobnie na przełomie
lutego/ marca.
Burmistrz Leszek Tabor zapytał, czy panowie mają wiedzę, gdzie są najgłębsze miejsca jeziora
sztumskiego?.
Bartłomiej Balbuza w odpowiedzi poinformował, że jeżeli będą fundusze to zamierzają zakupić
boję określająca głębokość 25 m i jest to głębokość na której byli- jest to przy pomoście po
drugiej stronie jeziora, na przeciwko dworku Żeromskiego.
Burmistrz i Przewodniczący Rady w podziękowaniu wręczyli panom Bartłomiejowi Balbuza i
Zbigniewowi Samson upominki oraz listy z podziękowaniem o treści: W imieniu mieszkańców
Miasta i Gminy Sztum, władz samorządowych oraz własnym pragniemy złożyć wyrazy uznania
i podziękowania za działania służące ochronie wód Jeziora Sztumskiego. Jezioro ze ścieżką
pieszo-rowerową i plażą, przywracaną bioróżnorodnością, stało się ulubionym miejscem
rekreacji i wypoczynku bardzo wielu mieszkańców, a także atrakcją dla naszych gości.
Zainicjowana przez dwoma laty akcja podwodnego sprzątania akwenu, oprócz wymiaru
użytecznego, ma także duży wydźwięk dla świadomości ekologicznej i walor edukacyjny.
Uświadamia wszystkim, że trzeba otaczać opieką wody jeziora oraz jego otoczenie, a także to,
jak wiele w tym względzie zależy do nas samych, korzystających z dobrodziejstw natury.
Życzymy wielu dalszych sukcesów osobistych oraz satysfakcji z realizacji wszelkich zamierzeń.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak, poinformował, że mamy okazję, aby w części
uroczystej pogratulować naszemu koledze Bartkowi Mazerskiemu, który po raz kolejny
wybiegał mistrzostwo- tym razem został mistrzem Polski Master w Maratonie w Toruniu –
wręczono okolicznościową wiązankę kwiatów oraz nagrodzono oklaskami.
W dalszej części obrad udział brała radna Ewa Paduch- rada obradowała w 14- osobowym
składzie.
Kontynuując sesję uroczystą Przewodniczący Rady poinformował, że solenizantami w okresie
międzysesyjnym byli:
1) Sylwia Monkielewicz
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2) dzisiejszy solenizant Andrzej Murawski
3) Daria Mietlewska- Dura
4) Sylwia Mackiewicz
5) Grzegorz Pepliński
Solenizantom złożono życzenia i wręczono okolicznościowe wiązanki kwiatów.
Ad pkt 5 Zgodnie z porządkiem obrad sesji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił
głosu Burmistrz Leszek Tabor przedstawił informację z działalności międzysesyjnej;
- informacja przez Radę została przyjęta do akceptującej wiadomości i stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.
Ad pkt 6 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił treść stanowiska Rady Miejskiej
w Sztumie popierające stanowisko Rady Powiatu Sztumskiego w sprawie proponowanych zmian
w Kodeksie Wyborczym.
W dyskusji udział brali:
Radny Adam Poćwiardowski chciałby uspokoić, gdyż był na spotkaniu i dobrze zna ten program.
Jako radny nie widzi potrzeby, aby za tym głosować. Wprowadzenie proponowanych zmian do
ordynacji wyborczej pozwoli, aby w pewnych miastach nie było „klik”, a pracownicy nie mają
się czego obawiać, dobrzy pracownicy na pewno nie stracą pracy- przykładem jest Urząd
Wojewódzki. Jeżeli chodzi o okręgi wyborcze wcześniej też były zmieniane, jak był Czernin
połączony z Postolinem i jak trudno było Postolin oddzielić… Nie musimy popierać tego
stanowiska, możemy podjąć swoje stanowisko. Od PiSu chcemy wszystko- drogi, 500+…, ale
PiS jest zły..
Radny Andrzej Murawski odniósł się w swojej wypowiedzi do okręgów wielomandatowych.
Stwierdził, że władza lokalna powinna tworzyć, „góra” nie powinna w tym przeszkadzać i
narzucać, nie jest to dobre.. Powinniśmy wyrazić swoją opinię. Uważa, że jest to dobre
stanowisko.
Radny Waldemar Fierek zadał pytanie, jakie szanse w tych wyborach mają małe ugrupowania?
odpowiedział – szanse będą po stronie dużych partii PO i PiS.
Radny Adam Poćwiardowski odpowiedział, że nie wie, ale jeżeli sam będzie kandydował to z
komitetu.
Zastępca Burmistrza Ryszard Wirtwein uważa, że do nowego projektu Ordynacji Wyborczej
należy mieć wiele zastrzeżeń. Jest jeszcze inna rzecz- nie ma żadnego przepływu informacji.
Robi się to po cichu, bez konsultacji. Są to zbyt poważne sprawy dla funkcjonowania samorządu,
aby do tego podchodzić w pośpiechu.
Radny Adam Poćwiardowski nie będziemy się odnosić do tego kto skąd jest. Przykład zastępcy
dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury- mieszkający w Sztumie, a radnym jest w
województwie warmińsko- mazurskim.
Radny Adam Kaszubski stwierdził, że mamy pewne obawy i wyraża to pismo. Nie jest to pismo
powiatu, ale osób, które to popierają.
Sekretarz Daria Mietlewska- Dura stwierdzała, że ta nowelizacja wskazuje na to, że nie będzie
mogła być pracownikiem wyborczym w tym urzędzie. Może być, ale w innej jednostce.
W uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor dodał, że jeżeli będą kłopoty to całe odium spadnie na
samorząd, zniszczy się autorytet samorządu. Czym się różni samorząd od innych instytucji, jeżeli
są kliki, układy– są instytucje kontrolne.. jeżeli to słuszne to się zwalniajmy po ośmiu latach...
Niech posłowie zaczną od siebie- jest to najlepszy sprawdzian.
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod
głosowanie przedstawione stanowisko- stanowisko w wyniku głosowania zostało podjęte
wynikiem głosów 12 za, jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym.
Stanowisko stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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Ad pkt 6 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
6.1) zgodnie z przyjętym porządkiem obrad przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił
głosu Lidii Ruszała, kierownikowi Referatu inwestycji, która przedstawiła projekt uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie projektu
„Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i
Żuław (wraz z działaniami informacyjno- edukacyjnymi) informując o pozytywnej opinii
resortowych komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa i
Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie pozytywnie- 14 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
6.2) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 przedstawiła Danuta
Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady
Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
W dyskusji głos zabrał radny Adam Kaszubski zapytał o dekoracje świąteczne, wolnostojące 3D.
Odpowiedzi udzielił Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa.
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie pozytywnie- 14 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
6.3) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2020
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 pozytywnie- 14 głosami
za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 16,30 do 16,50.
6.4) po wznowieniu obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przedstawiła Małgorzata
Surdyka, kierownik Referatu Podatkowego informując o pozytywnej opinii wszystkich
resortowych komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,
Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych i Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
W dyskusji radny Adam Kaszubski zapytał jaką kwotę stanowi w przeliczeniu o proponowany
wzrost podatku o 1,9% w stosunku rocznym. W odpowiedzi Małgorzata Surdyka
poinformowała, że stanowi to 123 tys. zł. rocznie.
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta wynikiem głosów- 12 za, jednym
głosem przeciwnym i jednym głosem wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu
6.5) projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie gm. Sztum w części obrębu geodezyjnego Gościszewo (linia 110 kV)
(uchwała nr XLI.339.2017) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, inspektor Referatu
Planowania przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii wszystkich resortowych
komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, Komisji
Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych i Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie pozytywnie- 14 głosami
za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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6.6)

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie umową darowizny,
nieruchomości oznaczonych nr: 279/133, 279/201, 279/202 oraz części działki nr 279/125 i
części działki nr 314, położonych w obrębie 2 Miasta Sztum, na rzecz Skarbu Państwa, w imieniu
którego działa państwowa jednostka organizacyjna Służby Więziennej, Zakład Karny w
Sztumie, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego związanego z rozbudową Zakładu
Karnego w Sztumie (uchwała nr XLI.340.2017) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa,
inspektor Referatu Planowania przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii
wszystkich resortowych komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa. W dyskusji głos zabrał radny Adam Kaszubski- zapytał w jaki sposób teren ten
będzie zagospodarowany, co tam będzie? W odpowiedzi radny Adam Poćwiardowski wyjaśnił,
że odpowiada za ten program i za jego realizację. Zależy nam na tym, aby zawarcie aktu
notarialnego na ten teren było jeszcze w tym roku. Jest poważny partner zainteresowany
produkcją stalową, przewiduje się zatrudnienie 250- 300 skazanych i 30 osób w cywilu.
Zapewniony będzie pełny system zabezpieczający. Wpisuje się to w program „Praca dla
więźnia”. Planuje się, że na przełomie marca/ kwietnia będzie wypracowana koncepcja i
kosztorys. Po wakacjach najprawdopodobniej ruszymy z inwestycją. Teren będzie wykorzystany
bardzo dobrze. Dziękuję za współpracę panu Burmistrzowi. W uzupełnieniu Burmistrz dodał, że
ta uchwała ma charakter symboliczny, historyczny… gdyż w roku 1910 pruski Zarząd
Więziennictwa w Berlinie ogłosił przetarg na budowę Centralnego Więzienia dla Prus
Wschodnich i Zachodnich, i Sztum ten konkurs wygrał. Ta firma/ Zakład Karny była zawsze
bardzo ważna dla naszego miasta - uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta
jednogłośnie pozytywnie- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu

6.7)

projekt uchwały w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości budynkowej położonej na działce
nr 120/2 w miejscowości Postolin gm. Sztum, na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie
przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, inspektor Referatu Planowania przestrzennego i
Majątku informując o pozytywnej Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie pozytywnie- 14 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu

6.8)

projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób
nieruchomości przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, inspektor Referatu Planowania
Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa - uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie
pozytywnie- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu

6.9)

projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” w
zastępstwie Sekretarz Miasta i Gminy Darii Mietlewskiej- Dura projekt uchwały przedstawiła
Sylwia Mackiewicz informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji
Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych. Zgłoszono autopoprawkę do projektu uchwały w
rozdziale 9 ust. 1 należy wpisać kwotę 882.257 zł. - uchwała przez Radę w wyniku głosowania
została podjęta jednogłośnie pozytywnie- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do
niniejszego protokołu

6.10) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na
dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3105G w wymiarze
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2,928 km w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla”
realizowanego w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016- 2019 przedstawił Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej- Komisji
Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa i Komisji Finansów Publicznych i Rozwojuuchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie pozytywnie- 14 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
6.11) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. określenia zasad udzielania dotacji celowej na
finansowanie działań proekologicznych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
oraz trybu postepowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie miasta
i gminy Sztum przedstawił Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa- informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej- Komisji
Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa i Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie pozytywnie- 14 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu
6.12) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Brusy w powiecie
chojnickim na dofinansowanie rozbudowy drogi Małe Chełmy- Rolbik w roku 2018 przedstawił
Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa informując o
pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej
i Bezpieczeństwa i Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju - uchwała przez Radę w wyniku
głosowania została podjęta jednogłośnie pozytywnie- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik
nr 18 do niniejszego protokołu
6.13) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Maksymiliana Golisza w Sztumie (uchwała nr XLI.343.2017) przedstawiła Katarzyna
Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty informując o pozytywnej opinii
resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych - uchwała
przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie pozytywnie- 14 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu
6.14) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi im. Rodziny Donimirskich wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Czerninie
(uchwała nr XLI.344.2017) przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego
Zespołu Oświaty informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji
Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych - uchwała przez Radę w wyniku głosowania została
podjęta jednogłośnie pozytywnie- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do
niniejszego protokołu
6.15)

projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Gościszewie
wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Gościszewie (uchwała nr XLI.345.2017) przedstawiła
Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych - uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie
pozytywnie- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu

6.16)

projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi
(uchwała nr XLI.346.2017) przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor MiejskoGminnego Zespołu Oświaty informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady
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Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych - uchwała przez Radę w wyniku
głosowania została podjęta jednogłośnie pozytywnie- 14 głosami za i stanowi załącznik nr 22
do niniejszego protokołu
6.17)

6.18)

projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2017 przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informując o pozytywnej opinii resortowej komisji
Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych - uchwała przez Radę w
wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie pozytywnie- 14 głosami za i stanowi załącznik
nr 23 do niniejszego protokołu
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostce urbanistycznej
C40UPu przy ul. Słowackiego i ul. Chełmińskiej(uchwała nr XLI.347.2017) przedstawiła
Agnieszka Topolewska- Reksa, inspektor Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa i Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju. W dyskusji głos
zabrali: radny Adam Kaszubski zapytał czy samorząd ma konkretne plany- dot. to jednego, czy
dwóch budynków. W odpowiedzi Katarzyna Krzyżykowska wyjaśniła, że planujemy w jednym
budynku powiększenie o 2 oddziały żłobkowe dla 100 osób- wniosek opiewa na 1 mln.200 tys.
zł. Radny Tomasz Litwin zapytał, czy dot. to tylko budynku mieszczącego PUP, gdyż jest tam
poradnia, którą prowadzi pani dr Gabig. W odpowiedzi Agnieszka Topolewska- Reksa w
odpowiedzi poinformowała, że rozważamy budynek po PUP wraz pomieszczeniami obok;
uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie pozytywnie- 14 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu

1.

2.
3.
4.

Ad pkt 7 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że w okresie międzysesyjnym Naczelnik
Urzędu Skarbowego przesłał pismo o stwierdzonych nieprawidłowościach w oświadczeniach
majątkowych niektórych radnych. Radni otrzymali zgłoszone uwagi – proszę o złożenie
stosownych wyjaśnień
Przewodniczący Rady przedstawił treść pisma adresowanego do Prezesa Sądu Rejonowego w
sprawie wskazania podmiotów, w których może być wykonywana praca przez skazanych.
Uczniowski Klub „Sokolik” z Czernina wraz z Dyrekcją Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa w
Czerninie wystąpili z prośbą o ufundowanie nagród dla zawodników XX Mikołajkowego
Turnieju Tenisa Stołowego – na ten cel z Funduszu Rady przeznaczyłem 200 zł.
W okresie międzysesyjnym wpłynęło podziękowanie z Miasta i Gminy Brusy za finansową
pomoc mieszkańcom gminy Brusy dotkniętym skutkami sierpniowej nawałnicy.

Radni zgłosili następujące zapytania i wnioski:
1) Radny Andrzej Murawski prosi o umieszczenie tabliczki z zakazem wrzucania śmieci do
śmietnika przy ulicy Związku Jaszczurczego pod rygorem kary. Poinformował, że zadaszenie
zostało wykonane i ma nadzieję, że będzie dobrze funkcjonowało.
2) Radny Piotr Ostrowski zapytał jak daleko zaawansowane są prace dotyczące budowy ścieżki
pieszo- rowerowej Sztum- Malbork.
3) Radny Adam Poćwiardowski zgłosił następujące zapytania i wnioski:
a) zapytał o planowaną wysokość dotacji na Zlot Garbusów ?
b) zapytał, kiedy remont drogi na Zajezierze- zniszczone płyty yumbo?
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c) w związku z podpisaniem aktu notarialnego na zamek sztumski proponuje, aby uroczyste
przekazanie odbyło się na zamku z udziałem ministra Sellina, który planuje w tym czasie
przyjazd. Zapytał, czy jest możliwość wykonać w okolicach zamku lodowisko?
d) czy w sprawie „Skweru Niepodległości” będą jeszcze informacje?
e) kiedy będzie odbiór drogi na Zajezierze?- są uchybienia w wykonaniu,
f) proszę, aby w przyszłości przemyśleć, aby na spotkania radnych/z obiadem zaprosić
również sołtysów. Bardzo dziękuję za podjęcie uchwały w sprawie przekazania gruntu
dla Zakładu Karnego.
4) Radna Sylwia Monkielewicz w imieniu Pionkolandii i restauracji Szwalnia zaprosiła na
wieczór z planszówkami. Spotkania z rodzinami obywać się będą w czwartki w godzinach
od 18tej do 22giej w restauracji Szwalnia.
5) Radny Tomasz Litwin przy nowo zmodernizowanej drodze krajowej w mieście została
wykonana ścieżka rowerowa- na Placu Wolności w pewnym miejscu jest powyżej
nawierzchni drogi. Zapytał, czy jest możliwość, aby w tym miejscu ustawić barierkę
chroniącą. Zapytał o szacunkowy termin zakończenia inwestycji dotyczącej remontu drogi
na Osiedlu Sierakowskich.
6) Radny Adam Poćwiardowski zapytał, czy jest możliwość wydzielenia trzech miejsc
parkingowych z identyfikatorami dla miejscowych właścicieli firm na Placu Wolnościpropozycja do rozważenia.
Ad pkt 8 Udzielono następujących odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) w odpowiedzi na pytanie radnego Andrzeja Murawskiego o umieszczenie tabliczki z
zakazem wyrzucania śmieci pod karą… na śmietniku przy ulicy Związku Jaszczurczego,
Marcin Lipiński poinformował, że rozważymy to.
2) zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein poinformował, że jesteśmy na etapie opracowywania
koncepcji na ścieżkę pieszo- rowerową Sztum- Malbork. Projekt przewiduje kilka
wariantów, gdyż przebieg ścieżki zakłada przejście przez grunty 3 klasy- przekształcenie
będzie bardzo kosztowne. Analizujemy pod względem spraw własnościowych – odpowiedź
na pytanie radnego Piotra Ostrowskiego.
3) Udzielono następujących odpowiedzi radnemu Adamowi Poćwiardowskiemu:
a) w sprawie dotacji na Zlot Garbusa burmistrz Leszek Tabor wyjaśnił, że prowadzimy
rozmowy ze stowarzyszeniem, określili swoje oczekiwania… Ustalono spotkanie na
którym zostaną omówione szczegóły, kwoty nie zostały jeszcze ustalone. Pomoc ze strony
Gminy będzie udzielona na organizację Zlotu ..
b) Zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein ustosunkował się do stanu drogi w kierunku
Zajezierza- wyjaśnił, że droga ta „ucierpiała” podczas remontu drogi krajowej.
Podejmujemy działania, aby droga była przejezdna – ustalamy harmonogram remontu
dróg, realizacja będzie uzależniona od warunków pogodowych,
c) nie mamy w planach inwestycyjnych przewidzianego lodowiska przy zamku
poinformował zastępca burmistrza,
d) Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że na posiedzeniach komisji przedstawiliśmy
pomysł zagospodarowania skweru przy rondzie Powiśla. Po opracowaniu koncepcji
będzie szeroko konsultowane, będzie to na komisjach rady przedstawiane przez autora
projektu,
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e) w sprawie odbioru drogi na Zajezierze zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein wyjaśnił,
że ustalone jest spotkanie z inspektorem nadzoru i harmonogram odbioru- zostaną
zgłoszone uwagi,
f) przewodniczący rady Czesław Oleksiak w sprawie zaproszenia sołtysów w przyszłym
roku na wspólny obiad z radnymi odpowiedział, że jest to sprawa do przemyślenia- są
również jeszcze inne osoby, które należałoby wtedy zaprosić.
4) Burmistrz Leszek Tabor wyjaśnił, że na wiosnę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad dokona audytu bezpieczeństwa na drodze krajowej zwłaszcza pod kątem
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Poczekajmy na ten audyt- odpowiedź na pytanie
radnego Tomasza Litwina. Zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein ustosunkował się do
terminu zakończenia remontu drogi na Osiedlu Sierakowskich – wyjaśnił, że zależy od
warunków pogodowych. Pozostało położenie nawierzchni bitumicznej. Wszystko jest
przygotowane do frezowania. Jest kwestia kilku dni, aby prace mogły być zakończone. W
uzupełnieniu radny Andrzej Murawski dodał, że obserwuje ten remont i może stwierdzić, że
tempo prac jest dobre.
5) W odpowiedzi na pytanie w sprawie parkowania na Placu Wolności Burmistrz Leszek Tabor
stwierdził, że jest to ważne pytanie. Temat ten należy przedyskutować na komisjach- czy
warto robić „wyłom” skoro teren ten na Placu Wolności został przeznaczony dla ruchu
pieszego.

Ad pkt 9 Zakończenie obrad.
Następna XLII sesji planowana jest na 28 grudnia br. Posiedzenia komisji odbędą się w
terminach przesłanych na adresy mailowe radnych. Dla przypomnienia podaję, że komisje
odbędą się w dwóch terminach- wynika to z procedury uchwalania budżetu. na sesji w dniu 28
grudnia br. uchwalać będziemy budżet na rok 2018:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej (..) – 4.12.2017 o godz. 14,oo
Komisja Edukacji, Kultury (..) – 5.12.2017r. o godz. 9,oo
Komisja Finansów Publicznych (..) – 5.12.2017r. o godz. 14,oo
Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej (..) – 18.12.2017 o godz. 15,oo
Komisja Edukacji, Kultury (..) – 19.12.2017r. o godz. 9,oo
Komisja Finansów Publicznych (..) – 19.12.2017r. o godz. 13,oo
XLII sesja Rady Miejskiej- 28.12.2017 r. o godz. 15,oo

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XLI sesji Rady Miejskiej zamykam obrady i
dziękuję Wszystkim za udział
Czas trwania obrad od godz. 15,oo do 18,20.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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