PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr LI.2018

z nadzwyczajnej LI sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 3 sierpnia 2018 roku
Obrady nadzwyczajnej LI sesji Przewodniczący Rady rozpoczął następująco:
Szanowni Państwo!
Smutna to dla nas chwila, gdyż nie ma wśród nas Ś.P. Kazimierza Barańskiego,
który od 1998 r. był sołtysem sołectwa Czernin, a od 2002 r. radnym Rady Miejskiej
w Sztumie. Był człowiekiem bardzo zaangażowanym w sprawy społeczne całego
sołectwa, ale nie obce mu były sprawy całej gminy. Nie szukał poklasku, nie
oczekiwał wdzięczności za to co robił dla środowiska. Jego działania wypływały z
potrzeby serca, by służyć innym. Zawsze dążył do zgody, łagodził wszelkie napięcia,
nieporozumienia

niejednokrotnie obracał je w żart, by rozładować sytuację.

Jednocześnie był człowiekiem wrażliwym i głęboko przeżywał niewdzięczności i
niesłuszne pomówienia, co na pewno odbiło się na jego zdrowiu. Jednak nie
załamywał się i nie rezygnował ze swoich pomysłów, bo miał świadomość, że robi to
dla mieszkańców sołectwa.

Niech jego postawa będzie przykładem

dla nas

wszystkich. Pamiętajmy więc o przesłaniu Naszego Ś.P. kolegi- trzeba nam zgody i
wspólnego działania rzecz mieszkańców, jak czynił to „Kaziu”, bo tak wszyscy na
niego mówiliśmy i takiego go chcemy zapamiętać.
Wszyscy powstali i minutą ciszy uczczono pamięć.
Ad pkt 1 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak otworzył obrady LI
nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sztumie zwołanej na wniosek grupy radnych
Rady Miejskiej. Przywitał bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na sesję;
burmistrza, zastępcę burmistrza, panią skarbnik Miasta i Gminy, kierowników,
Sołtysów pracowników Urzędu oraz radnych Rady Miejskiej i licznie przybyłych
mieszkańców. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż w obradach udział brało 9
radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
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Lista obecności osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek grupy radnych: Adama
Poćwiardowskiego, Piotra Ostrowskiego, Adama Kaszubskiego i Sylwii
Monkielewicz o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej wraz z projektem
uchwały w sprawie przystąpienia do uchwalenia planu
zagospodarowania
przestrzennego części obrębu Postolin, Nowa Wieś i Sztumska Wieś
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do uchwalenia planu

zagospodarowania przestrzennego części obrębów Postolin, Nowa Wieś,
Sztumska Wieś.
3. Zakończenie obrad sesji.
Wniosek wraz z porządkiem obrad i projektem uchwały stanowi załącznik nr 2 i
3 do niniejszego protokołu.
Na podstawie § 37 ust. 2 byłem zobowiązany do zwołania nadzwyczajnej sesji.
W związku z tym, że przedstawiony projekt uchwały nie miał opinii prawnej radcy
prawnego, skierowałem projekt uchwały do zaopiniowania przez radcę prawnego. Ze
względu na krótki czas do złożenia wniosku o zwołanie sesji, taką opinię otrzymałem
w dniu dzisiejszym. Ze względu na wagę sprawy przedstawię tę opinię w całości- cyt.
„Opinia prawna dotycząca projektu uchwały w sprawie przystąpienia do uchwalenia
planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Postolin, Nowa Wieś,
Sztumska Wieś, stanowiąca załącznik do wniosku z dnia 24.07.2018r. o zwołanie sesji
Rady Gminy i Miasta Sztum, w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
Analizując treść przedłożonego projektu uchwały, należy wskazać, iż uchwała o
przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, podjęta na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, może mieć istotny wpływ na interesy prawne
właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze, który ma być objęty
projektem planu, gdyż jej skutki wykraczają poza formalne wszczęcie procedury
planistycznej i wyrażenie jedynie intencji sporządzenia planu miejscowego. Dalej,
przytaczając glosę do wyroku WSA w Białymstoku z 11.7.2012 r., II SA/Bk 278/12
należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z treścią par. 14 ust. 5 przytoczonej uchwały, przed
podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta
wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia
zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały
geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.
W niniejszym stanie faktycznym, takowej analizy jest brak, a co za tym idzie warunek
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ustawowy nie został spełniony. Zgodnie z przyjętym orzecznictwem art. 14 ust. 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wskazuje, że organ
wykonawczy gminy zobowiązany jest wykonać analizy i materiały określone w tym
przepisie i przedstawić je należy gminie przed podjęciem uchwały, a więc nie jest
wystarczające wykazanie nieokreślonej aktywności tego organu w postaci refleksji
nad zagadnieniami objętymi zakresem art. 14 ust. 5. Muszą więc być przedstawione
dokumenty (materiały) odzwierciedlające sposób realizacji nałożonych zadań
planistycznych.
Co więcej, w wyroku WSA w Białymstoku z dnia 11.7.2012r., II SA/Bk278/12 r., Sąd
zaakcentował, że uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu jest aktem o
charakterze normatywnym, a zatem kontroli legalności podlega tryb podejmowania
takiej uchwały, do którego to trybu należy wykonanie i przedstawienie organowi
uchwałodawczemu analiz (dokumentacji, materiałów) dotyczących zasadności
przystąpienia do sporządzenia planu. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia
planu miejscowego podjęta przez radę gminy bez spełnienia wymogów art. 14 ust. 5,
tj. bez przedstawienia przez organ wykonawczy gminy przed podjęciem uchwały
wymaganej dokumentacji, podlega zatem stwierdzeniu jej nieważności.
Już całkowicie na marginesie należy wskazać, iż przytoczone w treści uchwały akty
prawne są nieaktualne i w tym zakresie winny zostać poprawione”.
Szanowni Państwo. W związku z tym, że złożony wniosek nie zawiera analizy o
której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
co powoduje nieważność przedłożonej uchwały, w trosce o interes mieszkańców i
zgodnie z prawem działania Rady Miejskiej nie mam innego wyjścia ogłaszam, że
ten projekt uchwały nie może być poddany dalszemu procedowaniu. Jednocześnie
informuję, że w trosce o interes mieszkańców sołectwa Postolin, burmistrz Miasta i
Gminy Sztum pan Leszek Tabor po rozmowie ze mną zobowiązał się do
przygotowania prawidłowego i zgodnego z prawem projektu uchwały o przystąpieniu
do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Postolin
zgodnie z interesami mieszkańców, w tym zablokowanie budowy takiej biogazowni
w Postolinie w możliwie najkrótszym czasie.
Dziękuję wszystkim za obecność na sesji i apeluję do wszystkich o zaufanie
do władz samorządowych Miasta i Gminy Sztum i zamykam obrady nadzwyczajnej
sesji Rady Miejskiej.
Czas trwania sesji od godz. 14,20 do 14,45.
Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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