PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół nr LII.2018
z obrad LII sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

Ad pkt 1 Otwarcia obrad LII sesji Rady Miejskiej w Sztumie dokonał Przewodniczący Rady
Czesław Oleksiak. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: burmistrza, zastępcę burmistrza,
sekretarza Miasta i Gminy, skarbnika Miasta i Gminy, kierowników jednostek gminnych,
zasłużonych dla sztumskiego sportu, radnych powiatowych, kierowników referatów urzędu
Miasta i Gminy, radnych powiatowych, dyrektorów szkół i przedszkoli, sołtysów, mieszkańców
Sztumu, radnych oraz wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą sesję. Stwierdził prawomocność
obrad, gdyż w obradach udział brało 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 następujący 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.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku
Zatwierdzenie protokołów XLIX, L i LI z 2018 roku. Protokoły do wglądu wyłożone w Biurze Rady
Miejskiej oraz przesłane na adresy mailowe radnych.
Część uroczysta sesji: wręczenie nagród za zasługi dla sztumskiego sportu.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy z działalności międzysesyjnej.
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Stanowisko Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Rady Gminy Świecie
nad Osą dotyczących skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku (..) - przedstawi Leszek
Tabor, Burmistrz Miasta i Gminy.

8.

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Gminie Kobylnica w powiecie słupskim na dofinansowanie
kosztów związanych z wniesieniem wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie oceny
zgodności z Konstytucją przepisu art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 07.06.2018 r. o zmianie ustawy o
odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276)przedstawi Małgorzata Surdyka, kierownik Referatu Podatkowego,
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zmian w budżecie gminy na rok 2018,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2021,
emisji obligacji- pkt 8/2- 4 przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną- pkt 8/5 - 7 przedstawi Czesław Oleksiak,

Przewodniczący Rady Miejskiej,
8) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru

w obrębie Sztumskie Pole,
9) oddania w użyczenie nieruchomości budynkowej położonej na działce nr 400/5 w obrębie II m.
Sztum, na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie- pkt 8/8 i 9 przedstawi Agnieszka
Topolewska- Reksa, inspektor Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku ,
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10) ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Sztum miejsc sprzedaży i podawania

napojów alkoholowych,
11) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i
gminy Sztum- pkt 8/10 i 11 przedstawi Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa,
12) utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do
Rady Miejskiej w Sztumie, Rady Powiatu Sztumskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz
wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zarządzonych na 21 października 2018 roku- przedstawi Daria
Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy.
9.

Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił do porządku obrad następujące autopoprawki:
w pkt 7 zostaną przedstawione dwa stanowiska, które zostały przesłane na adresy mailowe,
w pkt 8 ppkt 2, 3 i 4 przedstawi pani Iwona Sanewska.
Porządek obrad uzupełniamy o pkt 9 odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Kolejny pkt zmienia odpowiednio kolejność.
Nie zgłoszono innych propozycji zmian do porządku obrad. Rada obradowała zgodnie z
powyższym porządkiem obrad i zgłoszonymi autopoprawkami.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 3 Protokoły Nr XLIX, L i LI z 2018 roku do wglądu wyłożone były w Biurze Rady
Miejskiej oraz przesłane na adresy mailowe radnych.
Głosowanie protokołów:
1) Protokół Nr XLIX. 2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku- protokół zatwierdzono wynikiem
głosów 13 za, przy jednym głosie wstrzymującym
2) Protokół Nr L. 2018 z dnia 3 lipca 2018 roku- protokół zatwierdzono wynikiem głosów 13
za, przy jednym głosie wstrzymującym
3) Protokół Nr LI. 2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku- protokół zatwierdzono wynikiem głosów
13 za, przy jednym głosie przeciwnym
Ad pkt 4
Część uroczysta sesji: po otwarciu punktu dotyczącego części uroczystej sesji
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że na dzisiejszą sesję zaprosiliśmy
zasłużonych dla sztumskiego sportu. Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Sztum otrzymali:
1) Ryszard Mazerski- za szczególne zaangażowanie i pracę na rzecz popularyzacji lekkiej atletyki,
organizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć sportowych oraz promocję Miasta i
Gminy Sztum w kraju i za granicą.
2) Bartosz Mazerski- za zwycięstwo w Inca Trail Marathon w Peru i zdobycie Korony Maratonów
Ziemi oraz promocję Sztumu w kraju i za granicą. Jest działaczem sportowym i trenerem.
3) Jan Kołpak- zawodnik Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Zantyr, za srebrny medal
Mistrzostw Polski w Nordic Walking na dystansie 10 km, liczne medale w ramach Pucharu Polski
oraz popularyzację marszów z kijkami w mieście i gminie Sztum.
4) Maciej Pluta- wychowanek sekcji piłkarskiej Olimpii Sztum, związany prawie przez całą
dotychczasową karierę zawodniczą ze sztumskim klubem, w którego barwach rozegrał 196
oficjalnych meczów.
5) Dawid Pluta- wychowanek sekcji piłkarskiej Olimpii Sztum, związany przez całą
dotychczasową karierę zawodniczą ze sztumskim klubem, w barwach którego rozegrał 201
meczów.
6) Wśród nagrodzonych jest
także Henryk Frąckowiak, weteran kajakarstwa
długodystansowego i propagator tej dyscypliny sportu, związany z Klubem Sportowym Victoria,
wzór dla kajakarzy młodego pokolenia oraz Stanisław Kuczyński, prezes Klubu Victoria za
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organizację Mistrzostw Polski w Kajakarstwie. Z powodu wyjazdu służbowego Henryka
Frąckowiaka nagrodzeni będą zaproszeni na następną sesję Rady Miejskiej.
Burmistrz Leszek Tabor złożył gratulacje nagrodzonym za zasługi dla sztumskiego sportu oraz
wręczył nagrody wraz z listem gratulacyjnym. Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przekazał
gratulacje oraz wręczył po symbolicznej róży.
W imieniu nagrodzonych głos zabrał Ryszard Mazerski. Podziękował samorządowi sztumskiemu,
panu burmistrzowi, radnym, że doceniono to co robimy, co robimy od 40 lat. Robimy to dla
mieszkańców i ku zadowoleniu mieszkańców. Korzystając z okazji zabranego głosu zaprosił na V
Memoriał Wiesława Murawskiego, który odbędzie się 12 września 2018 roku.
Kontynuując część uroczystą Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Fierek poinformował, że
solenizantami w okresie międzysesyjnym byli:
1) Bartosz Mazerski
2) Czesław Oleksiak
3) Piotr Ostrowski
4) Anna Serocka
5) Krzysztof Stelmach
6) Elżbieta Wysocka
7) Czesława Jaźwińska
8) Danuta Wiatrowska- nieobecna na sesji
Solenizantom złożono życzenia imieninowe oraz wręczono okolicznościowe wiązanki kwiatów.
Ad pkt 5 Zgodnie z porządkiem obrad sesji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił
głosu Burmistrzowi Leszkowi Taborowi, który przedstawił informację z działalności
międzysesyjnej. Dodatkowo Burmistrz poinformował, że trwają analizy dla opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Postolin, aby na
najbliższą sesję Rady przedstawić stosowny projekt uchwały. Ponadto nie ma i nie było żadnych
decyzji wydanych w sprawie biogazowni i nie są prowadzone żadne wnioski o budowę
biogazowni.
- przedstawiona informacja została przyjęta przez Radę do wiadomości. Informacja stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 6 Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Przed udzieleniem głosu Radnym Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował:
1) w dniu dzisiejszym radni otrzymali po 2 egz. oświadczeń majątkowych, które należy wypełnić
na dzień 16 września 2018r. i niezwłocznie (tj. 17 września br.) przekazać na moje ręce lub
dostarczyć do Biura Rady.
2) Komisarz Wyborczy przesłał postanowienie o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego
Rady Miejskiej w Sztumie. Stan osobowy rady wynosi 14 osób, ustawowy skład rady 15 osób.
Radni zgłosili następujące wnioski i zapytania:
1) Radny Adam Kaszubski w imieniu mieszkańców zgłosił wniosek o przedłużenie ciągu
pieszego łączącego bulwar nad jeziorem z ulicą Fiszera. Zapytał na jakim etapie jest remont
ulicy Pieniężnego? Zaproponował rozważyć zmianę materiału planowanych ławeczek na
Skwerze Niepodległości z metalowego na inny, gdyż sprawdzał na metalowych elementach
na placu zabaw, które się mocno nagrzewają.
2) Radny Adam Poćwiardowski zgłosił następujące wnioski i zapytania:
a) zapytał o poziom dofinansowania gminy do zakupu defibrylatorów,
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b) na jakim etapie jest sprawa budowy chodnika w Sztumskiej Wsi,
c) zapytał o koszt modernizacji świetlicy wiejskiej w Gościszewie (po byłym przedszkolu),
d) zgłosił, że jest słabe oświetlenie miasta, są miejsca, gdzie jest ciemno i nie jest to tylko
jego ocena. Uważa, że w godzinach 22-giej- 23-ciej, należy zwiększyć natężenie
oświetlenia. Przy nowych lampach panuje półmrok.
e) Czuje się urażony stwierdzeniem Burmistrza, że wniosek grupy radnych wraz z
projektem uchwały o zwołanie sesji nadzwyczajnej „to gniot prawny” . Wniosek był
przygotowany przez dwóch prawników. Nie pozwolono nam na wyjaśnienia, pan
przewodniczący Rady zakończył sesję. Ustawa, która wejdzie w roku przyszłym nie
pozwoli na postawienie nawet budki, wskazał na mapie tereny, które zostaną objęte tą
ustawą. Zapytał, czy macie zamiar zająć się tymi rejonami?
Ad pkt 7.1) Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Burmistrzowi Leszkowi Taborowi, który przedstawił Stanowisko Rady Miejskiej w Sztumie w
sprawie wyrażenia poparcia dla działań Rady Gminy Świecie nad Osą dotyczących skierowania
do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie, czy przepis art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7
czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 poz. 1276) jest zgodny z przepisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ;
- stanowisko w wyniku głosowania zostało przez Radę podjęte wynikiem głosów 13 za, przy
jednym głosie wstrzymującym i stanowi załącznik 6 do niniejszego protokołu
Ad pkt 7.2) Burmistrz Leszek Tabor przedstawił Stanowisko Rady Miejskiej w Sztumie w
sprawie wyrażenia poparcia dla działań Rady Gminy Kobylnica dotyczących skierowania do
Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie, czy przepis art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca
2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2018 poz. 1276) jest zgodny z przepisami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ;
- stanowisko w wyniku głosowania zostało przez Radę podjęte wynikiem głosów 13 za, przy
jednym głosie wstrzymującym i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 8 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
8.1)
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną przedstawił
Czesław Oleksiak, Przewodniczący Rady

W dyskusji udział brali: radna Anna Serocka stwierdziła, że niedawno został przesłany
list wraz z „wyrokiem”, aby radni mogli podjąć uchwałę. Uważa, że pracodawca powinien
podać dokładne przyczyny. Uważa, że jest to kara za jej zasady, za dbałość o firmę , za to,
że nie wyraziła zgody na dalsze zatrudnienie jej zastępcy. Do dnia dzisiejszego nie
otrzymała żadnego dokumentu, co tak naprawdę złego zrobiła. Mimo, że wysłała pismoprośbę, na co otrzymała odmowę tłumacząc się RODO- uważa, że nazwiska można było
zakryć. Nie dajcie się zwieść. Starosta powiedział, że za mobbing i stwierdził to na
podstawie ankiet. Jak można w tego typu zakładzie przeprowadzać ankiety, gdzie 70 % to
osoby niepełnosprawne, upośledzeni, nieświadomi (..). To teraz pracownicy czują się
dyskryminowani i mobbingowani. Jeżeli podejmiecie tą uchwałę, będą zmuszona poruszyć
wszelkie organy administracyjne. Będę wzywać pracowników, Zarząd Powiatu, ci którzy
podniosą dzisiaj rękę, to ich powołam na świadków, na jakiej podstawie głosowali .. Proszę
się wczuć w moją sytuację, jest to zwykłe pomówienie.
Radny Adam Kaszubski w imieniu Klubu Radnych wyraził opinię, że Starosta źle robi
podejmując taką decyzję, a zarzuty pojawiają się dopiero jak pani Serocka odmówiła
zatrudnienia zastępcy.
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Radny Andrzej Murawski poinformował, że będzie głosował przeciwko tej uchwale.
Wszyscy wiemy dlaczego tak się stało.
Radny Piotr Ostrowski- sytuacja ta doskonale odnosi się „kowal zawinił, a cygana
powiesili”. Znam dobrze panią Serocką i nie wierzę, że taka sytuacja mogła mieć miejsce.
Będę głosował przeciwko.
Starosta Powiatu Wojciech Cymerys- każdy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę,
ale pani Serocka jest radną dlatego potrzebna jest uchwała Rady. Jeżeli pani radna czuje
się poszkodowana to już powinna złożyć wniosek w sądzie (..). Jak może pani mówić o
osobach niepełnosprawnych, że nie byli świadomi tego co robią?
Radna Anna Serocka w odpowiedzi na wypowiedź Starosty stwierdziła- moi pracownicy,
niektórzy są upośledzeni. Czuje się pokrzywdzona i jeżeli pan jeszcze nie dostał wezwania
to dostanie pan na pewno.
Radna Ewa Rzeszotarska- nie dawno była brutalnie potraktowana przez przedstawiciela
Głosu Sztumu dlatego nie chce zajmować stanowiska (..).
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał
projekt uchwały pod głosowanie- wynikiem głosów: 0 za, 7 głosów przeciwnych i 6
głosach wstrzymujących (w głosowaniu udziału nie brała radna Anna Serocka) uchwała nie
została podjęta.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 15,25 do
15,45.
8.2)

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kobylnica w powiecie
słupskim na dofinansowanie kosztów związanych z wniesieniem wniosku do Trybunału
Konstytucyjnego w zakresie oceny zgodności z Konstytucją przepisu art. 17 pkt. 2 ustawy
z dnia 07.06.2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1276) (uchwała Nr LII.415.2018) przedstawiła
Małgorzata Surdyka, kierownik Referatu Podatkowego informując o pozytywnej opinii
resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta wynikiem głosów 13 za przy
jednym głosie wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu

8.3)

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 (uchwała Nr
LII.416.2018) przedstawiła Iwona Sanewska, inspektor ds. budżetowych (..) informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta wynikiem głosów 13 za przy
jednym głosie wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu

8.4)

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2021
(uchwała Nr LII.417.2018) przedstawiła Iwona Sanewska, inspektor ds. budżetowych (..)
informując o pozytywnej opinii resortowej- Komisji Rady Miejskiej Komisji Finansów
Publicznych i Rozwoju
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta wynikiem głosów 13 za przy
jednym głosie wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu

8.5)

projekt uchwały w sprawie emisji obligacji (uchwała Nr LII.418.2018) przedstawiła Iwona
Sanewska, inspektor ds. budżetowych (..) informując o pozytywnej opinii resortowej
Komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta wynikiem głosów 13 za przy
jednym głosie wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
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8.6)

projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
(uchwała Nr LII. 419.2018) przedstawił Czesław Oleksiak, Przewodniczący Rady
informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji ;
- uchwała przez Radę podjęta wynikiem głosów 8 głosów za, przy 6 głosach
wstrzymujących, Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu

8.7)

projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum (uchwała Nr LII. 420.2018) przedstawił Czesław Oleksiak, Przewodniczący Rady
informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady;
- uchwała przez Radę podjęta wynikiem głosów 9 głosów za, przy 5 głosach
wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu

8.8)

projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole (uchwała Nr LII. 421.2018)
przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa informując o pozytywnej opinii wszystkich
resortowych komisjach Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej (..),
Komisji Edukacji, Kultury (..) i Komisji Finansów Publicznych (..)
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednomyślnie- 14 głosami za i
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu

8.9)

projekt uchwały w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości budynkowej położonej na
działce nr 400/5 w obrębie II m. Sztum, na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie
(uchwała Nr LII.422.2018) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednomyślnie- 14 głosami za i
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu

8.10)

projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Sztum
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (uchwała Nr LII.423.2018)
przedstawił Marcin Lipiński informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady
Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów- 12 za, przy dwóch głosach
wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu

8.11)

projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie miasta i gminy Sztum (uchwała Nr LII.424.2018) przedstawi
Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa oraz pozytywnej opinii Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednomyślnie- 14 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu

8.12)

projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów
głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Sztumie, Rady Powiatu
Sztumskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum zarządzonych na 21 października 2018 roku(uchwała Nr LII.425.2018)
przedstawiła Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy informując o pozytywnej
opinii wszystkich resortowych komisjach Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej (..), Komisji Edukacji, Kultury (..) i Komisji Finansów Publicznych (..)
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednomyślnie- 14 głosami za i
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
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Ad pkt 9 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) w odpowiedzi na pytania i wnioski zgłoszone przez radnego Adama Kaszubskiego
udzielono następujących odpowiedzi:
a) w sprawie połączenia ciągu pieszego ulicy Fiszera z bulwarem nad jeziorem Daria
Mietlewska- Dura stwierdziła, że zgłoszony wniosek traktujemy jako wniosek do
realizacji,
b) zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein zdziwiony jest pytaniem w sprawie etapu
realizacji remontu ulicy Pieniężnego, gdyż temat ten był wielokrotnie poruszanywystępuje problem własności wobec braku zgody jednego z właścicieli- ta
nieruchomość została wyłączona. Mamy pozwolenie na budowę- informowaliśmy o
tym.
c) przyjmujemy uwagę- ławeczki nie metalowe na Skwerze Niepodległości.
2)

udzielono następujących odpowiedzi na wnioski i zapytania radnego Adama
Poćwiardowskiego:
a) dofinansowanie zakupu defibrylatorów Marcin Lipiński wyjaśnił, że koszt zakupu
trzech defibrylatorów to kwota 62 tys. zł. i trzy gminy partycypowały w kosztach
zakupu na poziomie 1% wartości.
b) w sprawie budowy chodnika w Sztumskiej Wsi zastępca burmistrza Ryszard
Wirtwein wyjaśnił, że dokumentację złożyliśmy włącznie z wnioskiem o pozwolenie
na budowę, ale zażądano od nas dodatkowo opinii dendrologa i ornitologa. Złożono
te opinie (..). Natomiast chodnik w Nowej Wsi- występuje problem własnościowyzleciliśmy prace geodezyjne (..) dalsze działania leżą po stronie Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad (..)
c) w sprawie wysokości kosztów modernizacji budynku byłego przedszkola w
Gościszewie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Lidia Ruszała poinformowała,
że informację przygotuje na piśmie i prześle e-mailem.
d) do uwag zgłoszonych w sprawie oświetlenia ustosunkował się Ryszard Wirtwein
Zastępca burmistrza
e) w sprawie wniosku grupy radnych o zwołanie sesji nadzwyczajnej Burmistrz Leszek
Tabor stwierdził, że jest opinia prawna w tej sprawie i na tej podstawie radni podjęli
decyzję. Agnieszka Topolewska- Reksa ustosunkowała się do zmiany miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego w związku ze zmianą ustawy (..)
stwierdzając, że zostaliśmy zaskoczeni ustawą wiatrakową określającą odległości
zabudowy od wiatraku. Zgodnie z nowymi przepisami budynek mieszkalny może
być zlokalizowany w sąsiedztwie elektrowni wiatrowej w odległości równej lub
większej od dziesięciokrotności wysokości wiatraka mierzonej od poziomu gruntu
do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności
wirnik wraz z łopatami. Informowaliśmy o tym na zebraniach sołeckich, Facebooku,
w naszym biuletynie informacyjnym, że można składać wnioski o warunki
zabudowy na lokalizację budynków mieszkalnych na swoich działkach. Na składanie
wniosków jest jeszcze 11 miesięcy, a na przygotowanie zmian do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego termin został przedłużony do 36 miesięcy. W
uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor dodał, że farmy wiatrowe na naszym terenie
spełniały wszystkie normy odległościowe. Nieoczekiwanie uchwalono nowe normy
odległościowe, pozbawiono podatku od farm wiatrowych, co doprowadza do sytuacji
konfliktowych w samorządach. Samorząd będzie musiał przygotować i poddać pod
obrady sesji uchwałę o zmianie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego i na to jest trzy lata. Można do gminy składać wnioski o warunki
zabudowy na lokalizację budynków mieszkalnych na swoich działkach i o tym
należy informować mieszkańców, a nie straszyć.
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Ad pkt 10 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna LIII sesja odbędzie się 10
października 2018 roku (środa) godz. 15,oo
Sesja będzie poprzedzona posiedzeniami następujących komisji:
1) Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa- 27.09.2018r. (czwartek) o
godz. 14,oo
2) Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych- 28.09.2018r. (piątek) o godz. 9,oo
3) Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju- 28.09.2018r. (piątek) o godz. 12,oo
W związku z wyczerpaniem porządku obrad LII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując wszystkim za udział.
Czas trwania obrad od godz. 15,oo do 17,oo.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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