PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr LIV.2018
z obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 10 października 2018 roku

Ad pkt 1 Część uroczysta sesji rozpoczęta występem zespołu wokalnego Eski Floreski Sztumskiego
Centrum Kultury.

Po zakończeniu występu Burmistrz Leszek Tabor i Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak
podziękowali za piękny występ- instruktorce zespołu wręczono okolicznościową wiązankę
kwiatów, a członkom zespołu wokalnego upominki.
Ad pkt 2 Część uroczystą sesji poświęconej 100- Leciu odzyskania Niepodległości przez Polskę
otworzył Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak bardzo serdecznie przywitał wszystkich
przybyłych na sesję
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad w części
uroczystej dopisujemy pkt 7– wręczenie podziękowań Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dla
członków Stowarzyszenia Plastyków „PALETA” oraz pkt 8– wręczenie gratulacji dla Kingi
Rutkowskiej zwyciężczyni w konkursie RUMIKUB. Dotychczasowy pkt 7 staje się pkt 9.
Następnie głosu zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor przywitał zaproszonych gości
licznie przybyłych mieszkańców Miasta i Gminy Sztum- spotkaliśmy się dzisiaj w tym miejscu,
aby uczcić 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Ad pkt 3 Wystąpienie ks. prof. dr. hab. Jana Wiśniewskiego (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie) Wpływ księży dekanatu sztumskiego na proces utrwalania polskości i katolicyzmu na
terenie Powiśla w latach 1919-1920.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak wspólnie z Burmistrzem Leszkiem Taborem
podziękowali ks. prof. dr. hab. Janowi Wiśniewskiemu listem gratulacyjnym i wiązanką kwiatów.
Ad pkt 4 Wystąpienie mgr. Andrzeja Lubińskiego (Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej)
Co wydarzyło się na Ziemi Sztumskiej między 11 listopada 1918 a 28 czerwca 1919 roku.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak wspólnie z Burmistrzem Leszkiem Taborem
podziękowali mgr. Andrzejowi Lubińskiemu listem gratulacyjnym i wiązanką kwiatów.
Ad pkt 5 Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy za bardzo duży wkład w popularyzowaniu historii
Ziemi Sztumskiej oraz za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury - za popularyzację polskich wątków w historii Ziemi Sztumskiej nagrody
otrzymali Pan Andrzej Lubiński, Pan Janusz Ryszkowski i Pan Adam Langowski,.
Pan Andrzej Lubiński - prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej, który od 36 lat
zajmuje się badaniami regionalnymi, obejmującymi wieki XVIII – XX. Prelegent podczas sesji
naukowych o tematyce pomorskiej i powiślańskiej. Autor książki „W ich snach powracała
Polska”, będącej zbiorem artykułów poświęconych działalności polskiej na Ziemi Sztumskiej.
Pan Janusz Ryszkowski - polonista, który także zajmuje się regionalną historią. Od lat 90-tych
popularyzuje problematykę dotyczącą przeszłości (z naciskiem na wątki polskie) Ziemi
Sztumskiej w prasie, czasopismach oraz publikacjach książkowych. Autor m.in. książek „W
podróży po Ziemi Sztumskiej”, „Morawscy. Pięć pokoleń i pół”, redaktor „Dziejów Sztumu 18061945”.
1|Strona

PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Pan Adam Langowski - członek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej. W swoich
badaniach regionalnych zajmuje się problematyką polskiego szkolnictwa w okresie
międzywojennym, działalnością rodziny Sierakowskich z Waplewa w XIX i XX. Jako nauczyciel
historii inspiruje swoich uczniów do zajmowania się tematyką lokalną.
Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Sztum wraz z symboliczną różą wręczyli Burmistrz Leszek
Tabor i Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak.
Ad pkt 6 Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy za zasługi dla sztumskiego sportu otrzymali Pan
Henryk Frąckowiak i Pan Stanisław Kuczyński.
Pan Stanisław Kuczyński – prezes Klubu Sportowego Victoria - za zaangażowanie i pracę na
rzecz popularyzacji i rozwoju sportu w dziedzinie kajakarstwa wśród mieszkańców Miasta i
Gminy Sztum, organizację XXXIV Długodystansowych Mistrzostw Polski w Sztumie oraz
promocję Sztumu w kraju i za granicą;
Pan Henryk Frąckowiak – działacz Klubu Sportowego Victoria - weteran kajakarstwa
długodystansowego, propagator tej dyscypliny sportu. Za zaangażowanie i pracę na rzecz
popularyzacji i rozwoju sportu w dziedzinie kajakarstwa wśród mieszkańców Miasta i Gminy
Sztum.
Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Sztum wraz z symboliczną różą wręczyli Burmistrz Leszek
Tabor i Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak.
Ad pkt 7 Podziękowania Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dla członków Stowarzyszenia
Plastyków „PALETA” otrzymali:
Pani Aurelia Sitek – Juszczak
Pani Alicja Bartnicka
Pan Jerzy Juszczak
Pan Zenon Nastały
za zaangażowanie w pracę nad muralami, które powstały przy Bulwarze Zamkowym w Sztumie
w ramach zadania „100-lecie Niepodległości Polski – wizja artystyczna w trendach dekoracyjnego
malarstwa ściennego”.
Podziękowania Burmistrza Miasta i Gminy Sztum wraz z symboliczną różą oraz upominkami
promującymi nasze Miasto i Gminę wręczyli Burmistrz Leszek Tabor i Przewodniczący Rady
Czesław Oleksiak.
Ad pkt 8 Na dzisiejszą sesję zaproszona została 14-letnia Kinga Rutkowska wraz z rodzicami,
oraz pan Sławomir Wiechowski, który rozwinął Rummikub w Sztumie.
Kinga jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie, została Mistrzynią Polski w
Rummikub podczas turnieju, który odbył się 6 października 2018 roku w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie. To największy jej sukces, ale nie jedyny. W 2015 roku będąc w klasie IV szkoły
podstawowej, najpierw została mistrzynią powiatu sztumskiego, a później zdobyła
wicemistrzostwo Polski w Warszawie. Już wtedy dało się zauważyć jej niezwykły talent, który
eksplodował niczym meteor w 2018 roku. Kinga w tegorocznym cyklu rozgrywek zdobyła
wszystko, co było do zdobycia. Dzięki wywalczonemu tytułowi Mistrza Polski Szkół, stała się
najlepiej grającą w Rummikub uczennicą w kraju. Swoją klasę potwierdziła zdobywając w
miniony weekend Mistrzostwo Polski open. Na co dzień Kinga jest bardzo wyjątkową osobą,
skromną i zakochaną w kulturze japońskiej. Nie tylko gra w planszówki, ale jako wolontariusz
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Pionkolandii uczy grać innych. W listopadzie Kinga będzie reprezentowała Polskę na
Mistrzostwach Świata w Izraelu. Już dziś trzymamy za nią kciuki!
List gratulacyjny wraz z symboliczną różą oraz prezentem dla Kingi wręczyli Burmistrz Leszek
Tabor i Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak. Pani Rutkowskiej (mamie Kingi) oraz panu
Wiechowskiemu wręczono okolicznościowe wiązanki kwiatów wraz z gratulacjami.
Ad pkt 9 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił 20 min. na przerwę kawową.
Ad pkt 1 Otwarcia II części- roboczej LIV sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady
Czesław Oleksiak. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 14- osobowy skład rady w obradach
udział brali wszyscy radni
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 2 II część sesji – robocza z następującym porządkiem obrad- porządek obrad wraz z
projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad radni otrzymali na adresy e-mailowe:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie ewentualnych zmian do porządku.
3. Zatwierdzenie protokołów LII i LIII z 2018 roku. Protokoły do wglądu wyłożone w Biurze
Rady Miejskiej oraz przesłane na adresy mailowe radnych.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy z działalności międzysesyjnej.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2018,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2029- przedstawi Danuta
Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Postolinie,
4) nadania nazwy rondu, położonemu w mieście Sztum u zbiegu ulic Juana Kochanowskiego
i ulicy Nowowiejskiego- pkt 6/3 i 4 przedstawi Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego i Majątku,
5) regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Sztum,
6) zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Miasto i Gminę
Sztum przedszkolach publicznych- pkt 6/5 i 6 przedstawi Katarzyna Krzyżykowska,
dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty,
7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Sztum- przedstawi Daria
Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy,
8) zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Sztumie na II półrocze 2018 roku- przedstawi Adam Kaszubski, Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
8. Zakończenie obrad.
- uwag i innych propozycji zmian nie zgłoszono do porządku obrad. Rada obradowała zgodnie z
powyższym porządkiem obrad, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 3 Zatwierdzenie protokołów LII i LIII z 2018 roku. Protokoły do wglądu wyłożone były
w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłane na adresy mailowe radnych. Radni zapoznali się z treścią
protokołów uwag nie zgłosili i protokoły podpisali.
Głosowanie protokołów:
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1) protokół nr LII.2018 – zatwierdzony przez Radę wynikiem głosów 13 za, przy jednym głosie
wstrzymującym,
2) protokół nr LIII.2018 – zatwierdzony przez Radę wynikiem głosów 13 za, przy jednym głosie
wstrzymującym.
Ad pkt 3 Zgodnie z przodkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Burmistrzowi Leszkowi Taborowi, który przedstawił informację Burmistrza Miasta i Gminy i
jednostek gminnych z działalności międzysesyjnej;
- Rada przyjęła do akceptującej wiadomości przedstawioną informację z działalności
międzysesyjnej. Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 4 Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił informacje z okresu międzysesyjnego:
1) Zarząd Powiatu Sztumskiego za pośrednictwem Rady Miejskiej złożył skargę do
Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego na bezczynność Rady Miejskiej wobec braku
uchwały na wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną.
2) Sołtys sołectwa Pietrzwałd wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie spotkania z grupa Nordic
Walking z LKS Zantyr w sołectwie Pietrzwałd. Na ten cel z Funduszu Rady przeznaczyłem
120 zł.
3) w wyniku dokonanej analizy oświadczeń majątkowych informuję, że wszyscy radni złożyli
oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie do 30 kwietnia 2018 roku- oświadczenia
zostały przekazane do Urzędu Skarbowego. Ponadto ze względu na kończącą się kadencję
radni byli zobowiązani do złożenia oświadczeń majątkowych na dwa miesiące przed upływem
kadencji- wszyscy radni złożyli oświadczenia i dotrzymali terminu.
4) Radnych w trakcie kadencji na bieżąco informowałem o wydatkach z Funduszu Rady. Na
koncie Funduszu Rady pozostanie kwota w granicach 2 tys. złotych- mam propozycję, aby
pozostałą kwotę przekazać na Dar Serca. Zapytał, czy są inne propozycje ?- innych propozycji
nie zgłoszono.
Radni zgłosili następujące zapytania i wnioski :
1) Radny Andrzej Murawski w imieniu mieszkańców Osiedla Parkowego zgłosił wniosek o
wykonanie poręczy przy barierce, przy zejściu z ulicy Kochanowskiego na przeciwko wieży
ciśnień. W związku z tym, że nie kandyduje już w wyborach do Rady Miejskiej podziękował
wszystkim za współpracę.
2) Radny Adam Kaszubski podziękował Prezesowi PWiK za szybką interwencję w usunięciu
dzikich wysypisk śmieci. Zaproponował rozważyć zakup foto pułapek, ale już w następnej
kadencji.
3) Radny Adam Poćwiardowski zgłosił następujące zapytania i wnioski:
a) Poinformował, ze jest w posiadaniu materiału filmowego z nr. rejestracyjnym pojazdu,
który wysypuje śmieci tworząc w ten sposób dzikie wysypiska śmieci- może to przekazać.
b) Zapytał na jakim etapie są prace projektowe na budowę ścieżki rowerowej w Sztumskiej
Wsi i Nowej Wsi.
c) Zapytał, czy płyty jumbo które zostały zabrane wrócą na drogi na które były przeznaczone.
Czy jeszcze w tym roku będzie realizowany remont dróg gminnych?
d) Zapytał, czy zostanie zwiększona moc oświetlenia w mieście?. W godzinach nocnych jest
szaro oraz jak wygląda doświetlenie przejść dla pieszych w Sztumie?.
e) Podziękował swoim koleżankom i kolegom za współpracę w mijającej kadencji.
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4) Radny Piotr Ostrowski w imieniu mieszkańców Gościszewa zapytał o realizację budowy
ścieżki pieszo- rowerowej Sztum- Malbork.
5) Radny Tomasz Litwin w związku z tym, że nie będzie się ubiegał o mandat radnego w
najbliższych wyborach podziękował wszystkim za współpracę był to dla niego zaszczyt.
Ad pkt 6.1) Zgodnie z porządkiem obrad LIV sesji Rady Miejskiej 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 LIV.428.2018)
informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów
Publicznych i Rozwoju;
- Rada w wyniku głosowania uchwałę podjęła jednomyślnie – 14 głosami za. Uchwała stanowi
załącznik 4 do niniejszego protokołu
6.2) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2029
(uchwała Nr LIV.429.2018) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy
informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów
Publicznych i Rozwoju;
- Rada w wyniku głosowania uchwałę podjęła jednomyślnie – 14 głosami za. Uchwała stanowi
załącznik 5 do niniejszego protokołu
6.3) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Postolinie (uchwała nr LIV.430.2018) przedstawiła Iwona
Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej
opinii wszystkich resortowych Komisji Rady Miejskiej- Komisji wsi, Gospodarki Komunalnej
(..), Komisji edukacji, Kultury (..) z Komisją Finansów6) Publicznych i Rozwoju. W uzupełnieniu
Agnieszka Topolewska- Reksa, inspektor Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku
przedstawiła analizę do planu w wersji multimedialnej. Uzasadnienie do projektu miejscowego
planu uzupełnił zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein.
W dyskusji udział brali: radny Adam Poćwiardowski- stwierdził, że po to wcześniej zgłosiliśmy
taki obszar, aby w przyszłości nie było takich przypadków wystąpienia z wnioskiem o budowę
biogazowni, a koszt opracowania to kwota w granicach 40- 80 tys. zł. Do tego projektu planu mam
dużo zastrzeżeń, dlatego też Komisja Wsi (..) na swoim posiedzeniu wyraziła negatywną opinię.
Dlatego, że w każdym innym miejscu można wybudować biogazownię. Uważa, że należy zrobić
raz, a dobrze. Mieszkańcy Postolina otrzymali list od Pana Burmistrza, czy potwierdza Pan te
słowa, że w Postolinie nie będzie biogazowni. Burmistrz Leszek Tabor zaapelował do
mieszkańców, do tych którzy zbierają podpisy, do radnego pana Poćwiardowskiego to, co jest
zaproponowane jest to poważne potraktowanie potrzeb mieszkańców. Należy mieć zaufanie,
informowałem mieszkańców Postolina, że nie będzie biogazowni, a uchwała jest zabezpieczeniem
ich interesów jest to propozycja, aby nie budować biogazowni.
Radny Adam Poćwiardowski wyraził zadowolenie, że w wyniku złożenia wniosku przygotowano
uchwałę, ale chodzi też o budowę domów mieszkalnych. Dlaczego nie został objęty cały obszar?
W odpowiedzi na powyższe radny Waldemar Fierek stwierdził, że wszelkie zabiegi
spowodowały, że biogazowni w Postolinie nie będzie. Natomiast plan dla obszaru o powierzchni
800 ha związany jest z wykupem gruntów, wykonaniem infrastruktury (..). Dlaczego przyszły
samorząd chcemy „wsadzić na minę”. Radny Adam Kaszubski należy rozumieć, że ten projekt
uchwały zamyka problem biogazowni.
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał projekt
uchwały pod głosowanie: uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów- 11 głosami za,
przy trzech głosach wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik 6 do niniejszego protokołu
6.4) projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w mieście Sztum u zbiegu ulic
Juana Kochanowskiego i ulicy Nowowiejskiego (uchwała nr LIV.431.2018) przedstawiła Iwona
Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej
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opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa;
W dyskusji głos zabrał Jacek Strąk, prezes Automobilklub Garbusa poinformował, że
zaproponował tą nazwę ronda, gdyż chcemy w ten sposób wypromować nazwę- tak, aby Sztum
kojarzył się ze Zlotem Garbusa. Bardzo dziękuję, że to się udało i będzie to dla nas wielki zaszczyt.
Może w roku przyszłym uda się na rondzie postawić Garbusa. Burmistrz Leszek Tabor w
uzupełnieniu dodał, że na ostatnim Zlocie organizatorzy zgłosili propozycję tej nazwy.
Rozmawiałem z panem Starostą- jest to droga powiatowa i Starosta wyraził zgodę. Będą to
wartości promocyjne, w tej przestrzeni publicznej stanowić będzie dobrą historię Ziemi
Sztumskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednomyślnie- 14 głosami za. Uchwała
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
6.5) projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum (uchwała nr LIV.432.2018) przedstawiła
Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednomyślnie- 14 głosami za. Uchwała
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
6.6) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez
Miasto i Gminę Sztum przedszkolach publicznych (uchwała nr LIV.433.2018) 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. Uchwała
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
6.7) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy
Sztum (uchwała nr LIV.434.2018) przedstawiła Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i
Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji StatutowoRegulaminowej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednomyślnie- 14 głosami za. Uchwała
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
6.8) ) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2018 roku (uchwała nr LIV.435.2018)
przedstawi Adam Kaszubski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informując o pozytywnej opinii
resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednomyślnie- 14 głosami za. Uchwała
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 17,50 do 18,oo
Ad pkt 7 Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych :
1) W odpowiedzi na wniosek radnego Andrzeja Murawskiego w sprawie wykonania poręczy
przy ulicy Kochanowskiego naprzeciwko wieży ciśnień Ryszard Wirtwein, zastępca
Burmistrza stwierdził o przyjęciu wniosku do realizacji.
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2) w sprawie zgłoszonej propozycji dotyczącej zakupu foto pułapki Burmistrz Leszek Tabor
przyznał, że jest to dobry pomysł , ale gdzie je zamontować. W uzupełnieniu radny Adam
Kaszubski dodał, że tam gdzie najczęściej wysypywane są śmieci.
3) na wnioski i zapytania radnego Adama Poćwiardowskiego odpowiedzi udzielił zastępca
burmistrza Ryszard Wirtwein:
a) w sprawie budowy ścieżki rowerowej w Sztumskiej Wsi został złożony wniosek o
pozwolenie na budowę – Generalna Dyrekcja zażądała od projektanta dodatkowych badań
ornitologicznych. Natomiast w Nowej Wsi, gmina wykonała podział działek- przekazano
do Generalnej Dyrekcji dodatkowo wchodzą sprawy własnościowe.
b) w sprawie remontu dróg gminnych płytami jumbo- jak wcześniej informowano została
rozwiązana umowa i zgodnie z zapisami umowy naliczane będą odsetki karne za
niewywiązanie się z zadania. W październiku zostaną ogłoszone nowe przetargi. Trudno
przewidzieć, czy uda nam się rozstrzygnąć jeszcze w tym roku, uzależnione też jest od
warunków pogodowych (..).
c) oświetlenie w mieście- zadanie zostało zrealizowane, odbiory dokonane. Na podstawie
przeprowadzonych badań- natężenie oświetlenia spełnia przewidziane normy. Gmina
przygotowuje program funkcjonalno- użytkowy od Nowej Wsi do Gościszewa i program
ten przewiduje doświetlenie przejść dla pieszych
4) W odpowiedzi na pytanie radnego Piotra Ostrowskiego w sprawie realizacji budowy ścieżki
Sztum- Malbork zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein wyjaśnił, ze podobnie jak w Nowej
Wsi wchodzą sprawy własnościowe gruntów, a decyzja dotycząca wykupu gruntów bądź też
wyłączenia z produkcji rolnej należy do Generalnej Dyrekcji Dróg.
Ad pkt 8 Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad LIV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący rady
Czesław Oleksiak zamknął obrady i podziękował Wszystkim za udział w dzisiejszej sesji.
W związku z tym, że może to być ostatnia sesja w tej kadencji- bardzo dziękuję za współpracę
w minionej kadencji, za to wszystko, co udało nam się wspólnie zrobić, za wspólnie podejmowane
decyzje- to była bardzo dobra kadencja- Rada na 54 sesjach podjęła 435 uchwał.
Czas trwania obrad od godz. 14,oo do 18,30.
Protokołowała:
Czesława Jaźwińska

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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