PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr XLVII.2018
z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Sztumie dokonał Przewodniczący
Rady Czesław Oleksiak. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: burmistrza, zastępcę
burmistrza, sekretarz Miasta i Gminy, kierowników jednostek gminnych, zaproszonych gościpana Andrzeja Ziętę, przedstawicieli mediów lokalnych, kierowników referatów urzędu Miasta
i Gminy, 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 12 radnych. Nieobecni radni: Adam Kaszubski, Adam Poćwiardowski,
Krzysztof Stelmach.
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.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie ewentualnie zgłoszonych zmian do porządku obrad.
Zatwierdzenie Protokołu Nr XLVI.2018 z 28 marca 2018 roku. Protokół do wglądu
wyłożony w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na adresy mailowe radnych.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności międzysesyjnej.
Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017- przedstawi Sylwia Mackiewicz,
dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przedłożenie sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".
Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmiany uchwały Nr XLII.335.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 listopada 2017r,
w sprawie 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"- przedstawi Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa,
2) zmian w budżecie gminy na rok 2018,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2021- pkt 8/2 i 3 przedstawi Danuta
Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,

4)

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 Miasta Sztum, przy
ulicy Nowowiejskiego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej osobie, która zamierza tę nieruchomość nabyć,
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5)

oddania w użyczenie na czas nieokreślony lokalu użytkowego znajdującego się w
budynku przy ulicy Jagiełły 24 w Szumie na rzecz Stowarzyszenia
„AUTOMOBILKLUB” Volkswagena GarBusa w Sztumie- pkt 8/4 i 5 przedstawi Iwona
Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku,

wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Sztum do Sztumskiego Klastra
Energetycznego- przedstawi Marcin Lipiński,
7) podziału Gminy Sztum na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych- przedstawi Daria Mietlewska- Dura, sekretarz
Miasta i Gminy.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
10. Zakończenie obrad.
6)

Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że do porządku obrad wprowadził
autopoprawki, które w dniu wczorajszym zostały przesłane wraz ze zmienionym porządkiem
obrad. Zmiana dotyczyła dopisania pkt. 8.1) tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie
realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej w celu poprawy bezpieczeństwa i
dostępności sieci drogowej Dolnego Powiśla" realizowanego w ramach "Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019"- dotychczasowe ppkty
zmieniają odpowiednio kolejność. Ponadto w pkt 3 porządku obrad po zatwierdzeniu protokołu
odbędzie się część uroczysta, na którą został zaproszony pan Andrzej Zięta.
W pkt. 5 ocenę zasobów pomocy społecznej przedstawi pani Małgorzata Kozłowska, zastępca
dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.
Nie zgłoszono innych propozycji zmian do porządku obrad i Rada obradowała zgodnie z
przesłanym porządkiem obrad.
Ad pkt 2 Protokół Nr XLVI.2018 z 28 marca 2018 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;
- w wyniku głosowania protokół zatwierdzono jednomyślnie pozytywnie- 12 głosami za.
Ad pkt 3 Rozpoczynając część uroczystą sesji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak
poinformował, że na dzisiejszą sesję zaprosiliśmy Pana Andrzeja Ziętę. Zanim udzielę głosu
panu Burmistrzowi powiem kilka słów o Panu Andrzeju …. Pan Andrzej Zięta karierę
zawodową rozpoczął we wrześniu 1971 r. jako mechanizator rolnictwa- najpierw w
Międzykółkowej Bazie Maszynowej w Myszewie następnie w Państwowym Ośrodku
Maszynowym w Malborku. Od maja 1973 r. do czerwca 1975 r. pracował w Powiatowym
Związku Kółek Rolniczych w Malborku. Również jako mechanizator rolnictwa. Po reformie
administracyjnej kraju, w lipcu 1975 roku powierzono mu stanowisko mechanizatora rolnictwa
w Wojewódzkim Związku Kółek Rolniczych w Malborku; terenem jego działania był m.in.
region sztumski. W roku 1980 upadła nowodworska SKR. Rolnicy indywidualnie odcięci
zostali od dostępu do usług mechanizacyjnych. By rozwiązać ten problem, z polecenia
kierownictwa i władz kółek rolniczych zorganizował Międzykółkową Bazę Maszynową przy
Kółku Rolniczym w Marzęcinie a rolnicy powierzyli mu obowiązki kierownika tejże MBM,
które wykonywał od marca do sierpnia 1981 roku. W okresie od stycznia 1984 r. do maja 1985
r. kierował Działem Mechanizacji w Spółdzielni Usług Rolniczych w Nowym Dworze
Gdańskim. Stanowisko to powierzono mu po tym, gdy swoim zaangażowaniem i działaniem
znacząco przyczynił się do powstania tejże Spółdzielni, która wypełniła lukę na rynku usług
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mechanizacyjnych dla nowodworskich rolników indywidualnych. Od czerwca 1984 r. do
listopada 1996 r. pracował w Wojewódzkim Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
(WZRKiOR). Był tu autorem analizy-opracowania, które legło u podstawy uchwały
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu mówiącej o konieczności poprawy wiejskiej
infrastruktury technicznej w zakresie sieci dróg, wodociągów i kanalizacyjnej (..).
Opracowanie Związku Wojewódzkiego zwracało też uwagę elbląskim gospodarzom
/decydentom na mający miejsce dysparytet dochodów rolniczych w odniesieniu do dochodów
innych grup - a było to możliwe, gdyż Autor opracowania posiadł konieczną do takiej analizy
wiedzę prowadząc w latach 1985-1989 w imieniu Związku Wojewódzkiego, dla potrzeb
Instytutu Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej, rachunkowość rolną w elbląskich
gospodarstwach rolnych. Od stycznia 1992 r. do listopada 1996 r. pozostawał w równoległym
zatrudnieniu w WZRKiOR Malbork oraz w Kancelarii Sejmu, później w Biurze Poselskim
posła Kółek Rolniczych – odpowiednio jako asystent posła-kierownik Biura Poselskiego.
W grudniu 1996 r. do listopada 1998 r. był dyrektorem Biura Elbląskiej Izby Rolniczej, którą
to Izbę wspólnie z ODRem w Starym Polu organizował. W grudniu 1998 r., w wyniku
rozstrzygniętego w Centrali KRUS konkursu na stanowisko dyrektora Oddziału Regionalnego
KRUS w Sztumie (wówczas województwo elbląskie), objął to stanowisko. Gdy w październiku
2007 r. strukturę organizacyjną KRUS dostosowano do struktury administracyjnej kraju
powierzono mu stanowisko kierownika samodzielnej Placówki Terenowej KRUS w Sztumie
(podległej bezpośrednio Centrali KRUS). Od stycznia 2009 r. - tj. od daty, gdy Placówka w
Sztumie weszła w skład Oddziału Regionalnego KRUS w Gdańsku- aż do kwietnia 2018 r.
pełnił obowiązki kierownika tejże PT KRUS w Sztumie – jako jedna z dwóch Placówek
gdańskiego Oddziału - nadal „obsługuje” rolników czynnych oraz rencistów i emerytów
krusowskich i pełni funkcje „opiekuńcze” w dla czterech mniejszych PT KRUS.
Następnie głos zabrał Burmistrz Leszek Tabor stwierdził, że chcemy podziękować panu
Andrzejowi Zięta za bardzo dobrą współpracę na rzecz naszych mieszkańców. Na pamiątkę
wspólnie z panem Przewodniczącym Rady przekazano Panu Andrzejowi monografię Sztumu,
dyplom, okolicznościową wiązankę kwiatów oraz wieczne pióra wraz z długopisem do
spisywanie wspomnień jak to powiedział na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Burmistrz.
Pan Andrzej Zięta- zaproszenie było dla mnie miłym zaskoczeniem, a teraz jestem niezwykle
wzruszony. Z Ziemią Sztumską mam wiele miłych i dobrych wspomnień zarówno
zawodowych jak i osobistych. Potwierdzam bardzo dobrą współpracę z samorządem
sztumskim za co w tym miejscu serdecznie dziękuję.
Ad pkt 4 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Burmistrzowi Leszkowi Taborowi, który przedstawił informację z działalności międzysesyjnej;
- informacja przez Radę została przyjęta do akceptującej wiadomości i stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu.
Ad pkt 5 Ocenę dotyczącą zasobów pomocy społecznej za rok 2017 przedstawiła Małgorzata
Kozłowska, zastępca dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Informując,
że zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej samorząd gminy jest zobowiązany do
przedstawienia radzie gminy oceny zasobów pomocy społecznej za poprzedni rok
kalendarzowy. Układ dokumentu oraz jego zawartość zostały zaproponowane przez
Departament Pomocy i Integracji Społecznej w ramach realizacji projektu ”Narzędzie
agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego” i opracowany został
zgodnie z wytycznymi Departamentu. Ocena zasobów pomocy społecznej zawiera m.in. dane
o sytuacji demograficznej i społecznej, dane o rodzajach pomocy i wsparcia oraz liczbie osób
z nich korzystających. Zawiera również informację na temat aktywności projektowokonkursowej Ośrodka oraz współpracy z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
Dane do oceny uzyskiwane są z GUS i innych dostępnych źródeł informatycznych oraz bazy
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danych Ośrodka, referatów w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie i innych instytucji np.
Powiatowego Urzędu Pracy. W roku 2017 z różnych form pomocy oferowanej przez MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie skorzystały 847 środowiska (tj. 1918 osób w
rodzinie), w tym w formie decyzji administracyjnej świadczenia z pomocy społecznej
przyznano 534 rodzinom (tj. 1275 osobom w rodzinie). Oznacza to, że 7,21 % lokalnej
społeczności objętej było w roku 2017 pomocą społeczną w formie decyzji administracyjnej
(odsetek ten zmniejszył się w porównaniu do roku 2016 o 1,3%), natomiast w roku 2017 liczba
środowisk korzystających z różnych form pomocy zmalała o 255. W 2017 roku podjęto szereg
działań mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych bądź
wykluczonych społecznie poprzez działania projektowe. Ośrodek stara się docierać i
odpowiadać na potrzeby seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodzin i dzieci. W 2017
roku realizował 10 projektów, które objęły swoim wsparciem 503 uczestników, liczba
wydatkowanych środków: 664 602,10 zł, w tym: środki pochodzące z UE: 443 851,28 zł.,
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: 37 793,90 zł., środki własne: 182 956,92 zł. Liczba
wydatkowanych środków stanowi 12,08 % w stosunku do zadań własnych gminy
realizowanych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej zostało przez Radę przyjęte do akceptującej
wiadomości i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 6 Zgodnie z porządkiem obrad Burmistrz Leszek Tabor przedłożył na ręce
Przewodniczącego Rady Czesława Oleksiaka sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy
Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2017".
Niniejsze sprawozdanie radni otrzymali na adresy mailowe, które stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu.
Ad pkt 7 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przed udzieleniem głosu radnym poinformował, że w
okresie międzysesyjnym:
1) wpłynął wniosek o dofinansowanie I Festiwalu Biegowego 3 Maja 2018 roku pod hasłem

„Sztumskie Biegi Solidarności na 100-lecie Niepodległości” (..) – na ten cel z Funduszu
Rady przeznaczyłem 400 zł.
2) wpłynęło pismo OSP w Postolinie dotyczące etatów kierowcy.
3) przypominam radnym, aby w nieprzekraczającym terminie do 30 kwietnia br. złożyć
oświadczenia majątkowe za rok 2017 wraz z 2 egz. PiT.
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1)

Radna Ewa Rzeszotarska odczytała oświadczenie w następującej treści:. „Szanowni
Państwo. Chciałabym przedstawić Państwu swoje stanowisko w sprawie, która dotyka mnie
i mojej rodziny. Pragnę odnieść się do artykułu, który opublikowano w bezpłatnej gazecie
„Głos Sztumu” nr 3 Wydawnictwa : CMK MEDIA POLSKA pod tytułem „Burmistrz
wstydzi się majątku? Niezrozumiałe zachowanie prokuratury- czyli „ Rodzina na swoim”.
Być może część z Państwa zapoznała się z jego treścią, dla tych osób które się nie
zapoznały lub nie pamiętają treści przygotowałam bezpłatne egzemplarze „ Głos Sztumu”
nr 3, które Państwu przekażę. Każdy z Państwa kto zapozna się z treścią artykułu, stwierdzi,
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iż artykuł ten nie stawia żadnych kategorycznych tez, lecz zawiera szereg przypuszczeń,
insynuacji i celowo wzbudzanych wątpliwości dotyczących majątku, oświadczeń
majątkowych Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. Autor lub autorka artykułu sugerują
bezpodstawnie, jakoby moja rodzina, w szczególności córka będąca Prokuratorem
Rejonowym podejmowała działania związane z postępowaniami dotyczącymi oświadczeń
majątkowych burmistrza Miasta i Gminy Sztum, wpływając na umorzenie postępowania.
Autor lub autorka nie wskazują źródła informacji, jakie uzyskali, albowiem powołanie się
na to źródło mogłoby z góry wywołać negatywne reakcje czytelników co do całego
artykułu, na wstępie przekreśliłoby wiarygodność przedmiotowego artykułu. O tym, że
artykuł zawiera nieprawdziwe treści świadczy oświadczenie Prokuratury Okręgowej w
Gdańsku pod tytułem „ Oświadczenie dotyczące nieprawdziwej informacji” jakie ukazało
się na stronie internetowej prokuratury w pozycji Komunikaty rzecznika Prasowego
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat+2&id+846]. Córka nigdy nie prowadziła
żadnej sprawy, nie miała wiedzy o toczącym się postępowaniu w sprawie oświadczeń
majątkowych, a z chwilą gdy się o tym dowiedziała złożyła stosowne oświadczenie
swojemu przełożonemu. Winno to zamknąć całą te sprawę, tym nie mniej moje odczucie
co do treści wspomnianego artykułu jak i jego autora jest negatywne. Wyrażam
przekonanie, że w związku ze zbliżającą się kampanią wyborczą, żadne z ugrupowań
politycznych nie będzie posuwało się do tego typu zachowań, wysuwania tego rodzaju lub
innych wątpliwości, insynuacji i pomówień. Swego czasu jako Rada Miejska
podejmowaliśmy uchwałę- „Stanowisko w przedmiocie przeciwdziałania brutalizacji życia
społecznego”, ten artykuł jest ewidentnym przejawem wspomnianej brutalizacji. Wyrażam
przekonanie i mam nadzieję, że może w końcu nadszedł czas aby zacząć postępować
zgodnie z duchem i treścią przedmiotowej uchwały- stanowiska Rady Miejskiej w Sztumie,
powstrzymując się od dalszych działań brutalizujących nasze życie”. Po przedstawieniu
oświadczenia za zgodą Przewodniczącego Rady radna Ewa Rzeszotarska wspólnie z panią
Sekretarz wszystkim zebranym na sali obrad rozdały bezpłatną gazetę Głos Sztumu nr 3.
2) Radny Andrzej Murawski- pani radna Ewa Rzeszotarska uprzedziła mnie swoim
wystąpieniem, gdyż chciałem również wyrazić swoje oburzenie wobec zaistniałej sytuacji.
Współpracuję z panem burmistrzem od ponad 20 lat i wiem co zrobiono i w tej gazecie nie
piszą, co zrobiono, jakie burmistrz i gmina otrzymał wyróżnienia. Gmina nie jest zadłużona,
bardzo wiele inwestycji zostało zrealizowanych. Powstają nowe inwestycje są realizowane.
Jestem bardzo oburzony tym, co się dzieje, pseudodziennikarze piszą takie bzdury. Tworzy
się bzdury (..). Mieszkańcy są oburzeni tym, co jest wypisywane.
3) Radny Tomasz Litwin skierował pytanie do pana Przewodniczącego Rady odnośnie
godziny dzisiejszej sesji, czy godzina 13ta pozostanie? Odnosząc się do poruszonej kwestii
w oświadczeniu radnej Ewy Rzeszotarskiej stwierdził, że kwestia majątku burmistrza,
gdzieś była w przestrzeni publicznej, ale sposób zachowania pana burmistrza i jego siostry
stała się sprawą publiczną, ogólnopolską. Jeżeli pan Burmistrz czuje się pokrzywdzony,
jeżeli są to informacje nieprawdziwe, fałszywe może wystąpić na drogę sądową. Proszę
Pana Przewodniczącego Rady o komentarz do tej sprawy. W kontekście wypowiedzi
przedmówcy Burmistrz Leszek Tabor powiedział, że gazety wziąłem, aby mieć dowody do
prokuratury, na takie oczernianie. (..) to, że moja siostrzenica umorzyła dochodzenie w
sprawie mojego oświadczenia majątkowego to jest nieprawda– powiedziałem to
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dziennikarzowi. Dziennikarz nie puścił mojej wypowiedzi. Na szczeblu lokalnym należy
kierować się pewnymi wartościami (..).
Ad pkt 8 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
8.1) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII.335.2017 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 listopada 2017r, w sprawie 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" (uchwała Nr XLVII.389.2018) 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 jednomyślnie- 12 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
8.2) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 (uchwała Nr
XLVII.390.2018) 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 jednomyślnie- 12 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
8.3) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018
(uchwała Nr XLVII.391.2018) 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 jednomyślnie- 12 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 14,10 do 14,30.
8.4)

po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu Iwonie
Wyżykowskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie 2 Miasta Sztum, przy ulicy
Nowowiejskiego z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej osobie, która zamierza tę nieruchomość nabyć (uchwała Nr
XLVII.392.2018) informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady MiejskiejKomisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednomyślnie- 12 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

8.5)

projekt uchwały w sprawie oddania w użyczenie na czas nieokreślony lokalu
użytkowego znajdującego się w budynku przy ulicy Jagiełły 24 w Szumie na rzecz
Stowarzyszenia „AUTOMOBILKLUB” Volkswagena GarBusa w Sztumie (Uchwała
Nr XLVII.393.2018) przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii resortowej
komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednomyślnie- 12 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
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8.6)

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Sztum do
Sztumskiego Klastra Energetycznego (Uchwała Nr XLVII.394.2018) przedstawił
Marcin Lipiński informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady MiejskiejKomisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednomyślnie- 12 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

8.7)

projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Sztum na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Uchwała
Nr XLVII.394.2018) przedstawiła Daria Mietlewska- Dura, sekretarz Miasta i Gminy
informując o pozytywnej opinii wszystkich resortowych komisji Rady MiejskiejKomisji 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 jednomyślnie- 12 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 9 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
1) W odpowiedzi na pytanie radnego Tomasza Litwina w sprawie ustalonej godziny odbycia

sesji w dniu dzisiejszym Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest to wyjątkowa sytuacja i
sesje będą zwoływane tak jak dotychczas na godzinę 15tą.
2) Odpowiadając radnemu Tomaszowi Litwinowi w sprawie komentarza do sprawy, do
której odniosła się radna Ewa Rzeszotarska w swoim oświadczeniu Przewodniczący Rady
powiedział, że było to oświadczenie, którego nie będzie komentował.
Ad pkt 10 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że termin następnej XLVIII sesji
ustalił na 13 czerwca 2018 roku (środa) na godz. 15,oo i będzie to sesja absolutoryjna
Posiedzenia komisji odbędą się w następujących terminach :
1) posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury (..) 22 maja 2018 (wtorek) o godz. 9,oo
2) posiedzenie Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej (..) 22 maja 2018 (wtorek) o godz.
13,oo
3) posiedzenie Komisji Finansów Publicznych 23 maja 2018r. (środa) o godz. 14,oo
Będzie to również czas pracy dla Komisji Rewizyjnej, która zajmować się będzie kontrolą
wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2017- na dwa tygodnie przed planowanym
terminem sesji komisja ma obowiązek przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej
wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XLVII sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady sesji dziękując za udział.
Czas trwania obrad sesji od godz. 13,oo do 14,45.
Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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