PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr XLVIII.2018

z sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 21 maja 2018 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej zwołanej na wniosek
Burmistrza Miasta i Gminy (wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) dokonał
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję:
burmistrzów, sekretarz Miasta i Gminy, skarbnika Miasta i Gminy, kierowników referatów
Urzędu Miasta i Gminy, pracowników Urzędu i radnych Rady Miejskiej. Stwierdził
prawomocność obrad, gdyż na 15- osobowy skład Rady w obradach udział brało 13 radnych.
Nieobecni radni: Tomasz Litwin i Krzysztof Stelmach. W trakcie obrad doszedł radny Tomasz
Litwin- Rada obradowała w 14- osobowym składzie.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr2 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 2 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił porządek obrad, zgodny z
wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy- wnioskodawca sesji. Porządek obrad sesji radni wraz
z projektami uchwał otrzymali na adresy mailowe:
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
„Centrum miasta Sztum” w jednostce urbanistycznej C4UPu przy ul. Słowackiego i
ul. Chełmińskiej w Sztumie,
2) oddania w użyczenie nieruchomości o numerze 534/2 położonej w obrębie II m.
Sztum na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury- pkt 2/1 i 2 przedstawi Iwona Wyżykowska,
1)

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku,

zmian w budżecie gminy na 2018 rok
,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021- pkt 2/3 i 4 przedstawi
3)

Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy Sztum.

3. Zakończenie obrad.

Rada przystąpiła do realizacji powyższego porządku obrad. Porządek obrad stanowi załącznik
nr 3 do niniejszego protokołu.
W dalszej części obrad uczestniczył radny Tomasz Litwin- Rada obradowała w 14- osobowym
składzie.
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Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
2.1)

projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla „Centrum miasta Sztum” w jednostce urbanistycznej C4UPu przy
ul. Słowackiego i ul. Chełmińskiej w Sztumie (uchwała nr XLVIII.396.2018)
przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania i Majątku
informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej: Komisji Wsi,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, Komisji Edukacji, Kultury (..), i Komisji
Finansów Publicznych (..). W dyskusji głos zabrał radny Adam Poćwiardowski zapytał,
czy istnieje możliwość wybudowania budynku mieszkalnego z usługami medycznymi
przy zachowaniu wymaganych odległości. Iwona Wyżykowska w odpowiedzi
poinformowała, że plan tego nie zabrania.
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednomyślnie- 14 głosami za i stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

2.2)

projekt uchwały w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości o numerze 534/2
położonej w obrębie II m. Sztum na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury (uchwała nr
XLVIII.397.2018) przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania i
Majątku informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej: Komisji
Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, Komisji Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych z Komisją Finansów Publicznych i Rozwoju;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednomyślnie- 14 głosami za i stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

2.3)

zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Danucie Wiatrowskiej, Skarbnikowi Miasta i Gminy, która przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok (uchwała Nr
XLVIII.398.2018) informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady
Miejskiej;
- uchwała w wyniku głosowania została pojęta jednomyślnie - 14głosami za. Uchwała
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu

2.4)

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20182021 (uchwała Nr XLVIII.399.2018) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik
Miasta i Gminy Sztum informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady
Miejskiej - uchwała w wyniku głosowania została pojęta jednomyślnie - 14 głosami
za”. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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Ad pkt 3 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna XLIX sesja Rady
Miejskiej odbędzie się 14 czerwca br.- czwartek o godz. 14,oo i będzie to sesja absolutoryjna.
Posiedzenia komisji odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem i rozpoczną się od jutra
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady sesji i podziękował Wszystkim za przybycie i udział
w obradach.
Czas trwania obrad sesji od godz. 15,oo do 15,20.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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