PROTOKÓŁ NR XLIV.2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr XLIV.2018
z obrad XLIV sesja Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 lutego 2018 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Sztumie dokonał Przewodniczący Rady
Czesław Oleksiak. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: burmistrza, zastępcę burmistrza,
sekretarza Miasta i Gminy, kierowników jednostek gminnych, zaproszonych gościprzedstawicieli Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach, 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 14 radnych. W trakcie obrad doszedł radny
Bartosz Mazerski- wszyscy radni byli obecni.
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:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie ewentualnie zgłoszonych zmian do porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) realizacji projektu partnerskiego pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - rozwój usług
społecznych w gminie Sztum" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), w ramach Działania 6.2. Usługi
społeczne, konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17,
2) ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym ośrodku wsparcia dla osób
zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
i z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania- pkt 4/4-6 przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
4)

zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Sztum a Gminą
Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji
energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i
Gminy Sztum- przedstawi Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa

5)

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
szkół podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych
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przez inne niż Miasto i Gmina Sztum osoby prawne i fizyczne- przedstawi Katarzyna
Krzyżykowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty

Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Zakończenie obrad.
5.

Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił następujące autopoprawki do porządku obrad:
dopisać pkt 3- zatwierdzenie protokołów nr XLII.2017 z 28 grudnia 2017 roku i XLIII.2018 z
26 stycznia 2018 roku. Protokoły wyłożone były do wglądu oraz zostały przesłane na adresy
mailowe radnych. W punkcie tym odbędzie się również część uroczysta, w której głos zabierze
pan Waldemar Wiśniewski, starszy Cechu Rzemiosł Różnych. Pozostałe punkty zmieniają
odpowiednio kolejność. Dotychczasowy punkt 5 ppkt 5.7) przenosimy do ppkt 1 z uwagi na
obecność przedstawicieli Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach. Pozostałe ppkty zmienią
odpowiednio kolejność
Wobec braku innych propozycji zmian do porządku obrad Rada przystąpiła do realizacji
porządku obrad
Ad pkt 3 Zatwierdzenie protokołów nr XLII.2017 z 28 grudnia 2017 roku i XLIII.2018 z 26
stycznia 2018 roku. Protokoły wyłożone były do wglądu oraz zostały przesłane na adresy
mailowe radnych.
Głosowanie protokołów:
- protokół Nr XLII.2017 z 28 grudnia 2017r. – w wyniku głosowania protokół zatwierdzono
jednogłośnie- 14 głosami za
- protokół Nr XLIII.2018 z 26 stycznia 2018r. – w wyniku głosowania protokół zatwierdzono
jednogłośnie- 14 głosami za
Część uroczysta Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu panu Waldemarowi
Wiśniewskiemu, starszemu Cechu Rzemiosł Różnych- na wstępie podziękował za umożliwienie
uczestniczenia w sesji. Wyraził zadowolenie ze współpracy z samorządem sztumskim, za
wszechstronną i nieocenioną pomoc przy organizacji uroczystości obchodów 70- lecia
działalności Cechu Rzemiosł Różnych w Sztumie. Z tego miejsca chciałby podziękować za
ogromną pomoc przy organizacji tych obchodów, wyraził ogromne podziękowanie całemu
samorządowi, a w szczególności Panu Burmistrzowi za wszechstronną pomoc, za honorowy
patronat uroczystości (..). Jesteśmy ogromnie wdzięczni i pod ogromnym wrażeniem było- 159
uczestników tej uroczystości i każdy z nich wyrażał ogromne zdumienie, że Sztum posiada tak
bogatą infrastrukturę, co wpływa na promowanie naszego miasta. Podziękował Panu
Burmistrzowi za jego wielkie serce i odczytał treść listu napisany przez środowisko
rzemieślnicze, adresowany do Burmistrza: Podobnie jak na palecie artysty w naszym życiu jest
taki kolor, który nadaje mu sens i budzi serdeczny uśmiech na twarzy drugiego człowieka. Jest
to kolor dobroci. Bezinteresowna pomoc to bardzo cenny dar, jaki człowiek oferuje drugiemu
człowiekowi nie oczekując nic w zamian. Nie sposób przecenić wymiaru i znaczenia takiej
pomocy- szczególnie dziś. Członkowie Cechu Rzemiosł Różnych w Sztumie dziękują za objęcie
Honorowym Patronatem uroczystości 70- lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Sztumie. Jesteśmy
wdzięczni za taką postawę i mamy nadzieję, że w przyszłości również będziemy mogli liczyć na
Państwa pomoc.
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- na ręce pana burmistrza Leszka Tabora złożono list gratulacyjny i wręczono okolicznościową
wiązankę kwiatów. Pan Waldemar Wiśniewski poinformował, że takie samo podziękowanie
otrzymał na spotkaniu wigilijnym przewodniczący rady pan Czesław Oleksiak.
Kontynuując część uroczystą sesji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że
solenizantem w okresie międzysesyjnym był pan Ryszard Wirtwein, zastępca burmistrza.
Solenizantowi złożono życzenia i wręczono okolicznościową wiązankę kwiatów.
Godz. 14,35- w dalszych obradach uczestniczył Bartosz Mazerski- Rada obradowała w
pełnym 15- osobowym składzie.
Ad pkt 4 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Burmistrzowi Leszkowi Taborowi, który przedstawił informację Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum i jednostek gminnych z działalności międzysesyjnej;
- informacja została przez Radę przyjęta do akceptującej wiadomości. Informacja stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
5.1) projekt uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem
i Gminą Sztum, a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta
Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu
Miasta i Gminy Sztum (uchwała nr XLIV.366.2018) przedstawił Marcin Lipiński, kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa poinformował o pozytywnych opiniach
komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa i Komisji
Finansów Publicznych. W omawianiu
powyższej uchwały w sesji uczestniczyli
przedstawiciele Zakładu Utylizacyjnego- pani Hanna Dzierżanowska i pan Grzegorz
Walczukiewicz. Radnym oraz uczestnikom sesji została przedstawiona prezentacja
multimedialna w trakcie. W trakcie prezentacji pani Hanna Dzierżanowska poinformowała
między innymi, że jest to projekt „szyty na miarę” obejmujący 40 gmin. Planowana roczna
przepustowość to 160 tys. ton. Frakcje wysortowane z odpadów komunalnych odsprzedawane
będą podmiotom zewnętrznym. Gminy, które chcą wziąć udział w tym projekcie muszą podjąć
uchwały, aby skorzystać ze stawek preferencyjnych. Gminy, które podejmą stosowne uchwały
i przystąpią do projektu- w ślad za tym podpisujemy stosowne umowy. Dlatego też na razie
skupiliśmy się na dopełnieniu formalności z gminami.
W dyskusji udział brali:
Radna Ewa Rzeszotarska zapytała, ile gmin zadeklarowało przystąpienie do tego projektu?
W odpowiedzi Hanna Dzierżanowska, przedstawicielka Zakładu Utylizacyjnego
poinformowała, że na dzień dzisiejszy 35 gmin podjęło uchwały.
Radna Ewa Rzeszotarska zapytała, co z ceną, czy będzie ulegała zmianie?
W odpowiedzi Grzegorz Walczukiewicz, przedstawiciel Zakładu Utylizacyjnego wyjaśnił, że z
założenia cena jest stała. Chyba, że będzie np. wzrost paliwa. Jeżeli cena będzie modyfikowana
to dla wszystkich będzie ona jednakowa.
Radny Adam Poćwiardowski zapytał o konsekwencje w przypadku rezygnacji z dalszego
uczestnictwa w projekcie?
W odpowiedzi Grzegorz Walczukiewicz w odpowiedzi stwierdził, że nie zakładamy rezygnacji.
Nie ma sankcji z tytułu wystąpienia, Jednakże byłoby to nie w porządku w stosunku do
pozostałych gmin i wystąpienie nie będzie korzystne.
Radny Adam Poćwiardowski zapytał dlaczego na takim wysokim poziomie jest
zaproponowana stawka marszałkowska?
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W odpowiedzi Grzegorz Walczukiewicz wyjaśnił, że nie zna szczegółów, ale nasuwa mu się
jeden powód- jak najmniej składować i jak najwięcej odzyskiwać.
Radny Adam Poćwiardowski zapytał w jaki sposób planuje się zagospodarowanie żużlu? W
odpowiedzi na pytanie przedmówcy Grzegorz Walczukiewicz wyjaśnił, że przygotowany
będzie jako materiał na drogi- na podbudowę dróg.
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał projekt
uchwały pod głosowanie- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta
jednomyślnie- 15 głosami za.
5.2) Zgodnie z porządkiem obrad sesji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Danucie Wiatrowskiej, Skarbnikowi Miasta i Gminy, która przedstawiła projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 (uchwała nr XLIV.367.2018) informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju Rady Miejskiej– w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta
jednomyślnie- 15 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
5.3) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum
na lata 2018- 2021 (uchwała nr XLIV.368.2018) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik
Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji
Finansów Publicznych i Rozwoju Rady Miejskiej– w wyniku głosowania uchwała przez Radę
została podjęta jednomyślnie- 15 głosami za”. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu.
5.4) projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Nowej Wsi (uchwała nr XLIV.369.2018) przedstawiła Iwona Wyżykowska,
kierownik 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 Rady Miejskiej.
W dyskusji udział brali:
Radny Adam Poćwiardowski zapytał, jaki jest cel zmiany tego planu i czemu on ma służyć?
W odpowiedzi Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku
wyjaśniła, że cele są określone są w planie i do należą do nich: przeznaczenie terenu, ochrona
i kształtowanie ładu przestrzennego, ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu, ochrona
dziedzictwa kulturowego i zabytków itd.
Radny Adam Poćwiardowski zapytał, dlaczego zabrania się wydobycie piasku w późniejszym
terminie?.
Iwona Wyżykowska na powyższą odpowiedź poinformowała, że na wydobycie kopalin są
określone terminy, są koncesje i one będą obowiązywać.
Radny Adam Poćwiardowski stwierdził, że podjęcie tej uchwały ograniczy wydobycie piasku
na nowych terenach. Nie rozumie czemu ma służyć ten plan, czy jest to uderzenie w pana K.
i składowane na jego terenie odpady nie są toksyczne. Takie jest moje odczucie, że jest to
uderzenie tylko w jedna osobę. Ponadto w tym planie ograniczenia są tylko do pewnych działek,
są ograniczenia do fotowoltaiki, budowy domów do 150 m, nie wie z czego to wynika.
Dwukrotnie przeczytałem ten projekt planu. Uważa, że nie można podcinać działalności
gospodarczej.
Zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy stwierdził,
że trochę późno pan radny reaguje. W związku z wnioskami mieszkańców chcemy
uporządkować sytuację na terenie Nowej Wsi. Niech każdy zagospodarowuje swoje odpady na
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swoim terenie. Plan był wyłożony do publicznego wglądu, nie wpłynęła żadna uwaga, ani żaden
wniosek, nie jest plan personalny, ale plan miejscowy.
Radny Tomasz Litwin zapytał w jaki sposób były poinformowane te osoby ?
W odpowiedzi Iwona Wyżykowska wyjaśniła, że ogłoszenie o publicznym wyłożeniu do
wglądu było na tablicy ogłoszeń w sołectwie, w Dzienniku Bałtyckim, w BIPie, na tablicy
ogłoszeń w urzędzie.
Zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein w uzupełnieniu dodał, że informacja o publicznym
wyłożeniu miejscowego planu wynika wprost z przepisów ustawy.
Radny Adam Poćwiardowski uważa, że dobrym zwyczajem byłoby powiadamianie osób
bezpośrednio zainteresowanych. Znam terminy, w jakich powinien być plan wyłożony do
publicznego wglądu. Rozumiem, że odpadów pan K. nie może składować, ale dlaczego nie
może dalej prowadzić wydobycia piasku- nie ograniczajmy tego.
Radny Adam Kaszubski zapytał, czy dotychczasowa prowadzona działalność prowadzenia
wydobycia piasku była uciążliwa dla mieszkańców?. Czy na potwierdzenie tego jest
dokumentacja?.
W odpowiedzi Ryszard Wirtwein, zastępca burmistrza odpowiedział, że były takie zgłoszenia
mieszkańców dlatego przystąpiliśmy do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i z czegoś to wynikało- ciężki transport, niszczenie dróg, zapylenie,
składowanie odpadów (..). Jeżeli natomiast chodzi o program rekultywacji terenów po
wykopaliskach to każdy prowadzący wydobycie powinien przedłożyć staroście taki program
do zatwierdzenia.
Radny Adam Kaszubski zastanawia się, czy dzisiaj rozwiążemy ten problem. Jeżeli w dniu
dzisiejszym podejmiemy uchwałę to zamkniemy możliwość wydobycia piasku na przyszłość.
Zapytał, czy mieliśmy instrumenty zahamowania składowania odpadów?.
Ryszard Wirtwein, zastępca burmistrza odpowiedział, że w zasadzie nie- mieliśmy sygnały od
mieszkańców. Taka jest nasza reakcja- uchwalenie miejscowego planu. Wyjaśnił, że niektóre
koncesje będą jeszcze obowiązywały przez kilkanaście lat.
Radny Adam Poćwiardowski uważa, że ten plan zamyka możliwość uzyskania koncesji na inne
działki.
Ryszard Wirtwein, zastępca burmistrza ta dyskusja i uwagi powinny być zgłaszane w
momencie wyłożenia planu.
Radny Adam Kaszubski zgłosił, że w dniu dzisiejszym wstrzyma się od głosu nad głosowaniem
tej uchwały.
Radny Waldemar Fierek skierował wypowiedź ku uwadze kolegi radnego prosząc, aby nie
podawać nazwisk- używać raczej przedsiębiorca, firma. Przypomniał, że podobna dyskusja
była przy wyrobiskach w miejscowości Sztumskie Pole. Nie pozwólmy Nową Wieś przekopać
wzdłuż i wszerz.
Radna Ewa Rzeszotarska zgłosiła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji- wniosek przez
Radę został przyjęty wynikiem głosów 9 za przy 7 głosach wstrzymujących.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał projekt uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi pod głosowanie- uchwała
została podjęta wynikiem głosów- 9 za, jednym głosie przeciwnym i 5 głosach wstrzymujących.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 16,40 do 17,oo.
Podczas przerwy z dalszych obrad zwolniła się radna Sylwia Monkielewicz- stan rady 14 osób.
5.5)

projekt uchwały w sprawie realizacji projektu partnerskiego pn. „RAZEM MOŻEMY
WIĘCEJ - rozwój usług społecznych w gminie Sztum" współfinansowanego z
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Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), w
ramach Działania 6.2. Usługi społeczne, konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-002/17
(uchwała Nr XLIV.370.2018) przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informując o pozytywnej opinii resortowej
komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych- uchwała
została podjęta jednomyślnie- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu
5.6)

projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
dziennym ośrodku wsparcia dla osób zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sztum
(uchwała Nr XLIV.371.2018) przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informując o pozytywnej opinii resortowej
komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych- uchwała
została podjęta jednomyślnie- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu

5.7)

projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych i z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (uchwała Nr
XLIV.372.2018) przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady
Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
;
W dyskusji głos zabrała radna Anna Serocka zapytała jaka firma prowadzi usługi
opiekuńcze. W odpowiedzi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej poinformowała, że umowa zawarta jest na 3 lata z firmą „Pomocna
dłoń” z Kwidzyna- uchwała została podjęta jednomyślnie- 14 głosami za. Uchwała
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu

5.8)

projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Miasto i Gmina Sztum osoby prawne
i fizyczne (uchwała Nr XLIV.373.2018) przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska,
dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty informując o pozytywnej opinii
resortowych komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
i Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju- uchwała przez Radę w wyniku głosowania
została podjęta jednomyślnie- 14 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu.

Ad pkt 6 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1)

Radny Adam Kaszubski w imieniu Klubu Radnych Obywatelskie Porozumienie
Samorządowe przedstawił oświadczenie w sprawie zmiany składu osobowego Klubuoświadczenie stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

Radny Piotr Ostrowski zapytał, z jakim schroniskiem zawarto umowę dla bezdomnych
zwierząt o czym pan burmistrz wspomniał w informacji międzysesyjnej. W jakim stopniu
zaawansowania jest budowa ścieżki pieszo- rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 55.
Radna Ewa Rzeszotarska zapytała o etap prac przy Klubie Senior +.
Radny Adam Poćwiardowski zapytał na jakim etapie jest projekt budowy chodnika w
Nowej Wsi? Zapytał, czy została udzielona odpowiedź na pytanie skierowane do pana
burmistrza na spotkaniu „Masz głos, masz wybór” oraz w tej sprawie zostało
wystosowane pismo w dniu 14 stycznia br.
Radny Kazimierz Barański w związku z tym, że jest okres wycinki drzew wnioskuje o
przycięcie dwóch wierzb przy Domu Kultury w Czerninie. Mieszkaniec ul. Akacjowej 7
z Czernina zgłosił, aby ogłowić lipy oraz przy drodze gminnej w Górkach koło stacji CPN.
Wystąpić do ANR o uporządkowanie terenu dwóch oczek wodnych, oczko przy Jonatanie
stało się wysypiskiem śmieci.
Radny Tomasz Litwin zgłosił wniosek o zwiększenie dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli za wychowawstwo.
Radna Ewa Rzeszotarska zgłosiła wniosek do budżetu gminnego o zabezpieczenie
środków finansowych na zagospodarowanie terenu między murem, a osiedlem
mieszkaniowym ulicy Spokojnej w celu stworzenia mieszkańcom enklawy zieleni.
Radny Adam Poćwiardowski zgłosił zmianę miejscowego planu do części terenu za
osiedlem mieszkaniowym przy ulicy Spokojnej z przeznaczeniem terenu pod
budownictwo wielorodzinne.

Ad pkt 7 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
Oświadczenie Klubu Radnych Obywatelskie Porozumienie Samorządowe odczytane przez
radnego Adama Kaszubskiego- załącznik nr 14 do protokołu.
2) W odpowiedzi na pytania zgłoszone przez radnego Piotra Ostrowskiego udzielono
następujących odpowiedzi. Burmistrz poinformował, że umowa na opiekę nad
bezpańskimi psami została podpisana ze schroniskiem z Kościerzyny. Zastępca burmistrza
w sprawie zaawansowania prac dot. ścieżki przy drodze krajowej nr 55 wyjaśnił, że prace
są na etapie planistycznym. Na całym przebiegu ścieżka będzie przebiegała przez teren
trzech gmin- Miasto i Gminę Sztum, Gminę Malbork i Miasto i Gminę Malbork.
Skomplikowała się sprawa z Miastem Malbork, musi być rozwiązany problem
odwodnienia w okolicach cmentarza. Problem musi być rozwiązany i uzgodniony z
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Występuje jeszcze kwestia, czy
inwestycja będzie wiązać się z wykupem gruntu. Ponadto w trzech miejscach ścieżka
będzie przebiegała przez grunty trzeciej klasy, co dodatkowo wymaga odrolnienia (..).
3) Dyrektor Szumskiego Centrum Kultury Adam Karaś w odpowiedzi na pytanie radnej Ewy
Rzeszotarskiej poinformował, że prace w Klubie Senior+ zostały zakończone. Rozpoczęto
nabór członków do Klubu. Otwarcie Klubu planowane jest na początku miesiąca marca br.
4) W odpowiedzi na pytania radnego Adama Poćwiardowskiego zastępca burmistrza
Ryszard Wirtwein poinformował, że trwają prace nad projektem dot. budowy chodnika w
Nowej Wsi. Część nieruchomości znajduje się w pasie drogi krajowej i jest siedem takich
1)
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punktów. Wznawiane będą granice. Posesje prywatne znajdują się w pasie drogi krajowej.
Po wznowieniu granic właściciele nieruchomości prywatnych wypowiedzą się, czy nie
będzie problemu, co do przesunięcia płotu. Po wznowieniu granic planujemy spotkanie z
mieszkańcami. Jesteśmy umówieni z projektantem, aby zlecić prace geodezyjne. W
odpowiedzi na kolejne pytanie Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy
poinformowała, że odpowiedź na pytania mieszkańca została udzielona i wysłana listem
poleconym w dniu 9 lutego br. W uzupełnieniu dodała, że w zakresie informacji publicznej
udzielono wyczerpującego wyjaśnienia oraz funkcja kierownika nie zobowiązuje do
składania oświadczeń majątkowych.
5) W odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez radnego Kazimierza Barańskiego, Marcin
Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa poinformował, że
obecnie jesteśmy w trakcie wycinki drzew i może być problem z wycinką drzew z uwagi
na zachowanie terminu, ogłowienie drzew zostanie dokonane. Sprawę dotyczącą
zagospodarowania oczek wodnych przekażemy do Agencji.
6) Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty w odpowiedzi na
wniosek radnego Tomasza Litwina sprawie zwiększenia dodatków za wychowawstwo dla
nauczycieli wyjaśniła, że obecnie przygotowuje w tej sprawie bardzo szczegółową analizę.
7) W odpowiedzi na wniosek zgłoszony przez radną Ewę Rzeszotarską w sprawie
zagospodarowania terenu na teren zielony przy murze od strony osiedla przy ulicy Spokojnej
zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein poinformował, że zgłoszony wniosek przeanalizujemy.
8)

Zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein, zaproponował, aby pan radny złożył wniosek na
piśmie, gdyż wniosek jest mało precyzyjny (odpowiedź na wniosek radnego Adama
Poćwiardowskiego o zmianę miejscowego planu do części terenu za osiedlem mieszkaniowym przy
ulicy Spokojnej z przeznaczeniem terenu pod budownictwo wielorodzinne).

Ad pkt 8 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna XLV sesja planowana jest
na 28 marca 2018 roku na godz. 15,oo
Posiedzenia komisji Rady Miejskiej odbędą się w następujących terminach:
1) Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej - 15.03.2018r. o godz. 15,oo
2) Komisja Edukacji, Kultury (..) – 20.03.2018r. o godz. 9,oo
3) Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju – 21.03.2018r. o godz. 13,oo
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XLIV sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady sesji.
Czas trwania obrad sesji od godz. 15,oo do 17,45.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak

8|Strona

