PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr XLIX.2018
z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 czerwca 2018 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XLIX 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,
zaproszonych gości- pana Waldemara Wiśniewskiego, starszego Cechu Rzemiosł Różnych, radnych
powiatowych, 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 15 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 porządek obrad sesji, który radni
otrzymali na adresy e-mailowe wraz z projektami uchwał będącymi przedmiotem obrad sesji:
Porządek obrad sesji jest następujący:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku
3. Zatwierdzenie protokołów nr XLVII i XLVIII z obrad sesji Rady Miejskiej. Protokoły do
wglądu wyłożone w Biurze Rady Miejskiej i przesłane na adresy mailowe.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie za rok 2017przedstawi Adam Kaszubski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
6. Przedstawienie projektu skweru Niepodległości z okazji Jubileuszu 100- lecia Niepodległości
Polski- przedstawi Leszek Witkowski, autor projektu.
7. Podjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w sprawie zmiany zasad opodatkowania elektrowni

wiatrowych.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1)
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Sztum za rok 2017:
a)
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania (..),
b)
uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Miasta i Gminy za rok 2017- pkt 8.1a i b) przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,
c)
opinie komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdań finansowych i sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2017- przedstawią przewodniczący komisji,
d)
dyskusja,
e)
przegłosowanie uchwały.
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu Miasta i
Gminy za rok 2017:
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uchwałę Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Sztum- przedstawi Adam Kaszubski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
b) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Sztumie- przedstawi Adam Kaszubski,
c) dyskusja,
d) przegłosowanie uchwały absolutoryjnej - projekt uchwały przedstawi Czesław Oleksiak,
a)

przewodniczący Rady Miejskiej,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumieprojekt uchwały przedstawi Kazimiera Dembińska, Główna Księgowa SCK,

4) zmiany w budżecie gminy na rok 2017,
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2018- 2021- pkt 8/4 i 5 przedstawi
Danuta Wiatrowska,

6)

zmiany „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2020”- przedstawi Iwona
Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku ,

7) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą
6 lat wprowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum przedszkolach publicznych,
8) zmiany uchwały w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Sztum- pkt 9/7 i 8 przedstawi Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor
Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty,
9) ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla uczestników
projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”- rozwój usług społecznych w gminie Sztum” oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2018pkt 9/9 i 10 przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
10. Podjęcie

obwieszczenia Nr 1.2018 Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie
Pole- przedstawi Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
12. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad. W pkt 3 po
zatwierdzeniu protokołów wprowadza część uroczystą, w której nastąpi wręczenie
podziękowania panu Waldemarowi Wiśniewskiemu za współpracę z samorządem sztumskim
oraz złożenie życzeń solenizantom i jubilatom
W dniu wczorajszym przesłano porządek obrad z wprowadzoną autopoprawką- dopisano pkt 7
w brzmieniu „Podjęcie Stanowiska Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie zasad
opodatkowania elektrowni wiatrowych”- treść stanowiska przesłano radnym. Pozostałe
punkty zmieniły odpowiednio kolejność.
W związku z tym, że nie zgłoszono innych propozycji zmian do porządku obrad Rada przystąpiła
do realizacji porządku obrad. Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 3 Zatwierdzenie protokołów nr XLVII i XLVIII z obrad sesji Rady Miejskiej. Protokoły do
wglądu wyłożone były w Biurze Rady Miejskiej i przesłane na adresy mailowe radnych. Radni
zapoznali się z treścią protokołów- uwag nie zgłosili i protokoły podpisali.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał protokoły pod głosowanie.
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1) Protokół nr XLVII.2018- protokół zatwierdzono wynikiem głosów 14, przy jednym głosie
wstrzymującym
2) Protokół nr XLVIII.2018- protokół zatwierdzono wynikiem głosów 14, przy jednym głosie
wstrzymującym
Część uroczysta sesji: Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesję wspólnie z
panem burmistrzem zaprosiliśmy pana Waldemara Wiśniewskiego, dotychczasowego
starszego Cechu Rzemiosł Różnych, aby podziękować za współpracę z samorządem
sztumskim. Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor przekazał serdeczne podziękowania i
wyrazy uznania za bardzo dobrą współpracę Cechu Rzemiosł Różnych z samorządem
sztumskim. Wspólnie z Przewodniczącym Rady panem Czesławem Oleksiakiem przekazano
panu Waldemarowi Wiśniewskiemu: Monografię Sztumu, okolicznościową wiązankę
kwiatów oraz list gratulacyjny o treści: W imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Sztum,
władz samorządowych oraz własnym pragniemy złożyć Panu serdeczne podziękowania za
wieloletnią owocną współpracę i działalność na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Sztum i jej
mieszkańców. Wartości, jakimi się Pan kierował w swojej pracy zawodowej, takie jak
otwartość, bliskość z ludźmi, rzetelność przyczyniły się do zbudowania stabilnej pozycji
Cechu Rzemiosł Różnych w Sztumie, która jest przykładem sukcesu i chlubą Ziemi
Sztumskiej. Cech Rzemiosł Różnych w Sztumie to nasza bogata tradycja, która niezmiennie
cieszy się zasłużonym uznaniem, szacunkiem oraz zaufaniem. Pana działalność społecznoorganizacyjna, kulturalna, oświatowa, wychowawcza oraz gospodarcza na terenie Miasta i
Gminy Sztum jest nieoceniona. Proszę przyjąć wyrazy uzania i szacunku dla Pana osiągnięć,
wieloletniej pracy i aktywnej postawy wobec nowych wyzwań oraz otwartości na współpracę
z samorządami w zakresie rozwoju mieszkańców gminy Sztum. Życzymy Panu dalszych
sukcesów osobistych oraz satysfakcji i zadowolenia z realizacji wszelkich zamierzeń
Waldemar Wiśniewski serdecznie podziękował za zaproszenie, jest zaszczycony, że
samorząd o nim pamiętał. Relacje między samorządem, a Cechem Rzemiosł były bardzo
dobre. Przekazał życzenia owocnych obrad i wszystkiego najlepszego.
Solenizantami w okresie międzysesyjnym byli pani Iwona Wyżykowska i pan Leszek Tabor.
Solenizantom złożono życzenia i wręczono okolicznościowe wiązanki kwiatów.
Na koniec części uroczystej zostawiłem miłą niespodziankę. Otóż Pan Burmistrz Leszek Tabor
18 czerwca tego roku obchodzi jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. Z tych 40 lat 24 pracuje
w naszym samorządzie - pierwsze 4 lata na stanowisku zastępcy burmistrza, a przez kolejne
20 lat piastuje stanowisko burmistrza. Podczas swojej pracy burmistrz wykazał się wielkim
zaangażowaniem w pracę na rzecz społeczności lokalnej, bez jego dokonań trudno byłoby
sobie wyobrazić dzisiejszy Sztum i gminę. Pracę wykonuje zawsze z ogromnym
zaangażowaniem- jego zasługi dla rozwoju gminy są niepodważalne. Trudno wymienić
wszystkie dokonania burmistrza, ale postaram się przypomnieć niektóre z nich, gdyż dzięki
ciężkiej pracy Burmistrza zostało wykonanych bardzo wiele inwestycji i podjętych wiele
działań poprawiających warunki życia naszych mieszkańców, m.in. wyremontowano szkoły,
przedszkola, świetlice wiejskie, odnowiono centrum miasta, bulwar zamkowy z plażą,
wyremontowano Kino-Teatr, zmodernizowano park miejski, powstał pełnowymiarowy
stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, modernizowane są drogi, wybudowano kanalizację i
wodociągi na obszarach wiejskich, przy współpracy z Kwidzyńską Spółdzielnią
Mieszkaniową "Renawa" wybudowano osiedle mieszkaniowe dla 300 rodzin przy ul.
Spokojnej w Sztumie. Powstała Strefa Ekonomiczna, na terenie, której powstają nowe firmy.
Przebudowano drogi osiedlowe za Szkołą Podstawową nr 1 w Sztumie oraz na Osiedlu
Parkowym. Rozbudowano ścieżkę pieszo-rowerową wraz z małą architekturą wokół Jeziora
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Zajezierskiego o walorach, o których nikogo nie muszę przekonywać. W tej chwili ścieżka
jest najczęściej odwiedzanym miejscem i nie tylko przez biegaczy, maszerów, rowerzystów,
mieszkańców, ale również osoby przyjeżdżające, którzy nam tego zazdroszczą- nie kryją tego
mówiąc o tym wprost. Należy również wspomnieć o zmodernizowanej drodze krajowej nr 55
przebiegającej przez miasto oraz o rondzie Powiśla. Zrealizowano też wiele przedsięwzięć
wzbogacających ofertę edukacyjną i kulturalną oraz przeciwdziałających wykluczeniu
społecznemu. Realizowane są działania sprzyjające powstawaniu społeczeństwa
obywatelskiego oraz integracji mieszkańców- 11 lat temu powstał Uniwersytet III Wieku, w
ubiegłym roku Klub SENIOR+, zaktywizowano środowisko kobiet, od lat gmina wspiera
stowarzyszenia i kluby sportowe, nagradza najzdolniejszych uczniów naszych szkół oraz
sportowców osiagających wybitne wyniki. Tak wiele inwestycji i działań wykonano przy
braku zadłużenia gminy. Już o tym powoli zapominamy, ale to dzięki umiejętności
strategicznego myślenia i konsekwencji Burmistrza nasza gmina była bardzo dobrze
przygotowana do pozyskiwania środków z Unii Europejksiej. Nie tak dawno nasza gmina
otrzymała wyróżnienie Marszałka Województwa Pomorskiego za największą liczbę
projektów unijnych zrealizowanych przez Miasto i Gminę Sztum w latach 2007-2013 w
Województwie Pomorskim. W roku 2012 z okazji 25-lecia Samorządu Burmistrz został
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego. W rankingu tygodnika samorządowego Wspólnota gmina Sztum uzyskała
pierwsze miejsce w Polsce w kat. gmin przemysłowo-usługowych za największą poprawę
efektywności finansów samorządu w kadencji 2010-2014. W roku 2015 Burmistrz otrzymał
Odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Na początku 2017 roku
Magazyn Gospodarczy FAKTY poinformował, że w rankingu Puls Biznesu Burmistrz Pan
Leszek Tabor znalazł się w pierwszej dziesiątce spośród 126 gmin, miast i powiatów w
konkursie „Samorządowy Menedżer Regionu” 2016 jako „Najwybitniejszy Samorządowiec
w Polsce. Panie Burmistrzu dziękujemy za trud i poświęcenie życząc dalszych sukcesów- tak,
aby nadal Pana wysiłki i praca były zauważane i doceniane przez społeczność lokalną. Pana
praca świadczy o wielkim umiłowaniu naszej Małej Ojczyzny. Życzymy jeszcze wielu
dokonań na rzecz naszych mieszkańców w oczekiwaniu na Jubileusz 50-lecia
.
Burmistrz Leszek Tabor- jestem wzruszony, że pamiętacie o moich jubileuszach. 20 lat jestem
na tym stanowisku. Cała moja aktywność związana jest z Ziemią Sztumską. Tu się urodziłem,
wychowałem i uczyłem. Pracę też zaczynałem w tym budynku, jako pracownik ZUS na
ostatnim piętrze. W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, gdzie byłem nauczycielem,
dyrektorem, kierownikiem stołówki. Prowadziłem też gospodarstwo rolne,. W Nowej Wsi
rozpoczęła się moja działaność samorządowa. Jestem bradzo dumny z powierzonego mi
zaufania, od 28 lat jestem wybierany. Z tej Sali od 28 lat „nie wychodzę”. Nadal podejmuję
najważniejsze decyzje dla mieszkańców Ziemi Sztumskiej, którą znam bardzo dobrze.
Wszystkie najważniejsze strategiczne sprawy dla mieszkańców Ziemi sztumskiej udało się
zrobić. Dziękuję za zaufanie, dziękuję pracownikom, moim bliskim. Praca ta wymaga dużo
poświęceń.

Ad pkt 4 Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor przedłożył informację z działalności
międzysesyjnej stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego protokołu oraz dostępna na stronie
internetowej BiP Sztum.
Ad pkt 5 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Adamowi Kaszubskiemu, przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie za rok 2017.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
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Ad pkt 6 Leszek Witkowski, autor projektu przedstawił prezentację multimedialną projektu
skweru Niepodległości z okazji Jubileuszu 100- lecia Niepodległości Polski.
W dyskusji udział brali:
Radny Adam Kaszubski zapytał, jak można uniknąć ewentualnej dewastacji, na skwerze będą
znajdować się elementy ze szkła hartowanego.
Leszek Witkowski uważa, ze trzeba wielkiej siły, żeby te elementy uszkodzić, ale może być
narażone na wandalizm. Dla nas sprawa bezpieczeństwa była podstawą, gdyż istotą tego
projektu jest szkło. Jednak to miejsce jest wyeksponowane, że nie powinno dochodzić do prób
wandalizmu, ale jest to możliwe.
Radny Adam Kaszubski zaproponował rozważenie zainstalowania np. 2 kamer.
Leszek Witkowski jest to pewna rada, ale nie zawsze działa... Kamery- może to też
prowokować, ale jest to tak odsłonięta przestrzeń...
Radny Adam Kaszubski wskazał na ławki, które będą wykonane z blachy, czy po nagrzaniu
nie będą parzyć w plecy?.
W odpowiedzi Leszek Witkowski wyjaśnił, że będzie wykonana perforacja oparcia, aby nie
było bezpośredniego kontaktu ciała, siedzisko dodatkowo będzie wyściełane drewnem.
Ad pkt 7 Zgodnie z porządkiem obrad Burmistrz Leszek Tabor przedstawił Stanowisko Rady
Miejskiej w sprawie zmiany zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych. Uzasadniając
dodatkowo, że samorząd sztumski bardzo zaangażował się w politykę produkcji energii
odnawialnych. Jako jedno z pierwszych samorządów, gdzie powstały dwie pierwsze farmy
wiatrowe. Z przykrością muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie polityka zasad
opodatkowania się zmieniła i to bez żadnych konsultacji obniża się podatek od elektrowni
wiatrowych w trakcie roku budżetowego- z datą wsteczną od 1 stycznia 2018 roku.
Małgorzata Surdyka, kierownik referatu ds. podatkowych poinformowała, że w związku z
rządowym projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw,
które zmieniają zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych
z mocą obowiązującą wstecz tj. od 01.01.2018r. Burmistrz w imieniu Gminy Sztum w dniu
15.03.2018r. wystosował do Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, do Minister Rozwoju
Finansów oraz do Ministra Energii pismo, w którym zgłosił swoje zaniepokojenie oraz
wskazał na negatywne dla Gminy Sztum skutki wejścia w życie ww. ustawy z mocą wsteczną.
(do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi od żadnego adresata) W dniu 04.04.2018
Burmistrz skierował do Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP Pana Marka
Olszewskiego prośbę o wsparcie dla samorządów w celu niedopuszczenia do uchwalenia
ustawy w projektowanym zakresie, która po wejściu w życie doprowadzi do poważnych
problemów finansowych Gminy Sztum oraz wielu Gmin w Polsce. W odpowiedzi z dnia
30.04.2018r. Przewodniczący załączył Opinię Związku Gmin Wiejskich dotyczącą projektu
ww. ustawy, stanowiącą oficjalny dokument Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. W
opinii tej wskazano na negatywne skutki finansowe dla samorządów, których Minister Energii
tworząc projekt nie przeanalizował. Projekt ustawy mimo wyraźnych oczekiwań ze strony
samorządowej nie został przez Ministra Energii z nią skonsultowany i przez nią
zaopiniowany. Kolejne pismo Burmistrza w sprawie retroaktywnych skutków wprowadzenia
ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw to „Informacja o
zamiarze wytoczenia powództwa” które zostało skierowane w dniu 21.05.2018r. do
Prokuratorii Generalnej RP, do Ministra Energii, do Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu oraz
Prezesa Rady Ministrów. W piśmie tym zawarto informację o zamiarze wytoczenia
powództwa przez Gminę Sztum w przypadku wejścia w życie projektu ustawy w
proponowanym brzmieniu. Wskazano na skutki wprowadzenia ustawy, które to spowodują
zwrot dla farm wiatrowych kwoty 3.804.418 zł. i konieczność zaciągnięcia na ten cel
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kredytów. W dniu 11.06.2018 została wysłana drogą mailową do 77 senatorów RP prośba o
niedopuszczenie na etapie prac w Senacie do uchwalenia projektu ustawy która spowoduje
m.in. dla Gminy Sztum poważne problemy finansowe. W uzupełnieniu Skarbnik Miasta i
Gminy Danuta Wiatrowska podała, że utrata wartości w budżecie to kwota 3.804.418 zł.
Z dalszej część obrad zwolnił się radny Tomasz Litwin- rada obradowała w 14 osobowym
składzie
Radna Anna Serocka rozmawialiśmy o tej sprawie na komisji. Jest to rzecz oburzająca, aby
prawo działało wstecz. Jest to działanie nie w porządku wobec samorządów- zresztą nie po
raz pierwszy. Jak państwo to uzasadnia?.
Burmistrz Leszek Tabor- pani radna dobrze to zinterpretowała. Uważa, że samorządy
powinny wystąpić o odszkodowanie do Skarbu Państwa. Podważa to zaufanie wobec
samorządu, gdyż podjęliśmy zobowiązania w budżecie gminy..
Radny Adam Poćwiardowski – w 2017 roku wiedzieliśmy, że mogą być zmiany w podatku
od farm wiatrowych. Należy sprawdzić jaka subwencję otrzymujemy na jednego mieszkańca.
Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy
stwierdziła, że nie dostaniemy subwencji wyrównawczej- nikt nam tego nie zwróci.
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod
głosowanie Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie zmiany zasad opodatkowania elektrowni
wiatrowych – stanowiska przez Radę przyjęte wynikiem głosów 13 za, przy jednym głosie
wstrzymanym. Stanowisko stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 8 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił informacje z okresu międzysesyjnego:
1)
Sołectwa: Biała Góra, Koniecwałd i Piekło wystąpiły z wnioskami o dofinansowanie
organizacji tegorocznego Dnia Dziecka- dla każdego Sołectwa z Funduszu Rady przekazałem
po 100 zł.
2)
Szkoła podstawowa nr 2 wystąpiła z prośbą o dofinansowanie wyjazdu na wycieczkę
jednego ucznia ze względu na trudną sytuację rodzinną- z Funduszu Rady na ten cel
przeznaczyłem 200 zł.
3)
Szkoła Podstawowa w Gościszewie wystąpiła z prośbą o dofinansowanie wyjazdu na
wycieczkę dwóch uczniów po 70 zł. ze względu na trudną sytuację w rodzinie- z Funduszu
Rady przekazałem 140 zł.
4)
Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy poinformowała o procedurze
związanej z wyborami samorządowymi. Tak jak dotychczas obsługę i techniczno-materialne
warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych zapewnia wójt/burmistrz w
ramach zadań zleconych. Przekazywana do tej pory na ten cel dotacja nie wystarczała na
pokrycie wszystkich wydatków, dlatego sporą część obowiązków wykonywali po prostu
pracownicy urzędu. Tylko niektórzy z nich otrzymywali niewielkie wynagrodzenie
dodatkowe. Jeśli chodzi o samą organizację wyborów to najpoważniejsza zmiana polega na
utworzeniu Korpusu Urzędników Wyborczych. Do tej pory urzędnikiem wyborczym był
sekretarz gminy, który nieodpłatnie wykonywał wszystkie zadania z pomocą
współpracowników. Obecnie urzędnikami wyborczymi mogą być pracownicy urzędów
obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub
przez nie nadzorowanych, posiadający wykształcenie wyższe. Dodatkowo urzędnik wyborczy
nie może wykonywać swoich zadań w gminie, w której pracuje lub znajduje się w stałym
6|Strona

PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

rejestrze wyborców. Takie ograniczenie bardzo zniechęca do zgłaszania się na te funkcję. Do
tej pory w obrębie działania Delegatury BW w Gdańsku brakuje 10 na minimum 54
potrzebnych urzędników, zdarzają się też rezygnacje. W naszej gminie urzędnikiem
wyborczym jest pani Angelika Sałek ze Starego Targu. Jeszcze jej nie poznaliśmy.
Ustawodawca nie postawił wymogu posiadania doświadczenia w organizowaniu wyborów.
W wielu wypadkach na urzędników wyborczych zgłosiły się osoby, które nie pracowały przy
organizacji wyborów, a przed nimi jako pierwsze są najtrudniejsze wybory - samorządowe.
Państwowa Komisja Wyborcza zdając sobie sprawę z ryzyka, które wiąże się z powołaniem
niedoświadczonych osób na funkcję urzędnika wyborczego zaproponowała podpisanie
porozumienia z wójtami, które zobowiązuje ich do kompleksowej obsługi urzędnika
wyborczego, łącznie z przygotowywaniem dla niego projektów dokumentów, zapewnienie
mu transportu, stanowiska pracy, dostępu do urzędu gminy także po godzinach pracy itp.
Projekt porozumienia był sprzeczny z kodeksem wyborczym. Z jednej strony nowelizacja
kodeksu całkowicie pozbawiła wójtów i burmistrzów pewnych zadań i kompetencji, w tym
dot. kontaktów z obwodowymi komisjami wyborczymi, dostarczaniem kart do głosowania do
lokali wyborczych, odbierania i dysponowania depozytem– to zadania urzędnika wyborczego,
a z drugiej strony projekt porozumienia próbował bez podstawy prawnej nałożyć na
burmistrza zadania urzędnika wyborczego. Stanowisko w jego sprawie podjął również
Związek Miast Polskich, wykazał przy tym szczegółowo które zapisy wymagają
doprecyzowania, które są sprzeczne z kodeksem wyborczym. Nie może być żadnych
wątpliwości co do kompetencji i zakresu zadań gmin oraz urzędników wyborczych przy
organizacji wyborów. 6 czerwca br. do laski marszałkowskiej trafił projekt nowelizacji
kodeksu wyborczego, złożyła go Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach,
skierowano go do I czytania. Projekt zakłada zniesienie obowiązku transmisji z lokali
obwodowych komisji wyborczych (z uwagi na wymogi RODO), rozszerza krąg osób, które
mogą być urzędnikami wyborczymi, jeśli chodzi o rolę gmin w organizacji wyborów, to
nowelizacja zakłada doprecyzowanie zapisu art. 156 KW w taki sposób, że zawarcie
porozumienia między Szefem Krajowego Biura Wyborczego, a właściwym miejscowo
wójtem/burmistrzem jest możliwością, a nie obowiązkiem Szefa KBW.
Radni zgłosili następujące interpelacje zapytania i wnioski:
1) Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące zapytania:
a) jaki jest stan murawy na stadionie miejskim?
b) jakie zajęcia sportowe odbywają się na stadionie miejskim ?
c) etap prac remontowych na ul. Pieniężnego i ulicy Witosa w Sztumie ?
d) czy Klub Sportowy Victoria występował o patronat na Regaty kajakowe o Memoriał
Raabe ?
2) Radny Adam Poćwiardowski zgłosił następujące zapytania:
a) zapytał o plany biogazowni na terenie gminy,
b) zapytał, kto polecił panu Demce o nagrywanie na korytarzu?
c) Kto zaprojektował ażurowy parking przy ulicy Reja w Sztumie- jest niepraktyczny,
3) Radny Bartosz Mazerski zgłosił następujące zapytania i wnioski:
a) zapytał, czy jest propozycja zagospodarowania budynku obecnej biblioteki miejskiej,
po jej przeniesieniu do nowej siedziby. Może zapytać o to mieszkańców..
b) wnioskuje o wymalowanie linii na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz remont
piłko chwytów.
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4) Radna Anna Serocka zgłosiła 80 sztuk śniętych ryb na Jeziorze Dąbrówka. Zapytała, czy
ma to związek z oczyszczalnią ścieków?
5) Radny Adam Poćwiardowski – od miesiąca marca br. zgłaszał na wszystkich komisjach o
wykaz okręgów wysłanych do Komisarza Wyborczego- do dnia dzisiejszego nie otrzymałem
odpowiedzi.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 15,50 do 16,10.
Ad pkt 9 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
9.1.a) zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Skarbnikowi Miasta i Gminy Danucie Wiatrowskiej, która przedstawiła projekt uchwały w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2017 (uchwała nr XLIX.399.2018) informując o
pozytywnej opinii statutowych komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej (..), Komisji Edukacji, Kultury (..), Komisji Finansów Publicznych (..)
b) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Miasta i Gminy za rok 2017 przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i
Gminy,
c) opinie komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdań finansowych i sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2017- przedstawili przewodniczący komisji;
o Przewodniczący Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
Kazimierz Barański poinformował, że na posiedzeniu w dniu 21.05.2018 r. komisja
zapoznała się:
1. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2017 – w wyniku głosowania
Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię- 4 głosami za,
2. ze sprawozdaniem finansowym Miasta i Gminy Sztum za rok 2017 – Komisja w wyniku
głosowania sprawozdanie finansowe zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie- 4 głosami za,
3. ze sprawozdanie finansowym Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2017 – komisja w wyniku
głosowania sprawozdanie finansowe zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie- 4 głosami za,
4. z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Sztum na dzień 31 grudnia 2017 roku – w
wyniku głosowania informację zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie- 4 głosami za. (Na 5osobowy skład Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej (...) w posiedzeniu w dniu 21 maja 2018
roku udział brało 4 członków Komisji).
o Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Bartosz
Mazerski poinformował, że na posiedzeniu komisji w dniu 22 maja 2018 roku – jednogłośnie
pozytywnie- 4 głosami za komisja zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta
i Gminy za rok 2017, sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Sztum za rok 2017;
sprawozdanie finansowe Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2017. Ponadto Komisja
zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy i w wyniku głosowania
wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię. (Na 5- osobowy skład Komisji Edukacji, Kultury i
Spraw Społecznych w posiedzeniu w dniu 22 maja 2018 roku udział brało czterech członków
Komisji).
o Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Rady Miejskiej Andrzej Murawski
na posiedzeniu w dniu 23 maja 2018 roku biorąc pod uwagę realizację budżetu zgodną z
zasadą celowości, legalności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi oraz
osiągnięcie dochodów na poziomie zakładanego planu i realizację zadań zgodnie z
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założeniami planowymi w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie- 4 głosami za
zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2017 oraz
sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy za rok 2017. Komisja zapoznała się również ze
sprawozdaniem finansowym Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2017 oraz z informacją o
stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku i wyraziła jednogłośnie pozytywną
opinię. (Na 5- osobowy skład Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju w posiedzeniu w dniu
23 maja 2018 roku udział brało czterech członków Komisji).
d) zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady otworzył dyskusję- nie było dyskusji,
e) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i
Gminy Sztum za rok 2017 pod głosowanie- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem
głosów 13 za, przy jednym głosie wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.
9.2)
a)

b)
c)

d)

udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu
Miasta i Gminy za rok 2017:
uchwałę Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Sztum przedstawił Adam Kaszubski, przewodniczący Komisji RewizyjnejRada w wyniku głosowania wniosek Komisji Rewizyjnej przyjęła- 13 głosami i 1 głosie
wstrzymującym.
uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Sztumie przedstawił Adam Kaszubski,
dyskusja- radny Piotr Ostrowski, zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zacytował
zapis ze Statutu Miasta i Gminy Sztum dotyczący prac komisji Rewizyjnej. Nie bez powodu
rozpoczął swoją wypowiedź od zacytowania zapisu ze Statutu, gdyż praca w Komisji
Rewizyjnej jest bardzo niewdzięczna, wymaga mobilności. W minionym roku odbyło się 19
posiedzeń Komisji Rewizyjnej, posiedzenia zwykle trwają po trzy, cztery godziny. Jako
komisja nie szukamy „dziury w całym”. Staramy się obiektywnie ocenić to, co zostało
zrobione. Pozytywnie oceniliśmy realizację budżetu za rok 2017. Radna Anna Serocka- będę
głosować za udzieleniem absolutorium panu burmistrzowi. Był to bardzo dobry rok, nie było
większych problemów. Widać jak Sztum pięknieje, słowa podziękowania dla wszystkich,
którzy wykonują tę pracę.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum za rok 2017 (uchwała nr XLIX.400.2018)
– uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów 13 za, przy jednym głosie
wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Leszek Tabor podziękował radnym za udzielenie absolutorium, jest to
absolutorium dla całego samorządu.

9.3)

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie (uchwała nr XLIX.401.2018) przedstawiła
Kazimiera Dembińska, Główna Księgowa SCK ) informując o pozytywnej opinii statutowych
komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej (..), Komisji Edukacji,
Kultury (..), Komisji Finansów Publicznych (..)
;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednomyślnie- 14 głosami za. Uchwała
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

9.4)

projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 (uchwała nr
XLIX.402.2018) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych i
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Rozwoju- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednomyślnie – 14
głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
9.5)

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na
lata 2018- 2021(uchwała nr XLIX.403.2018) 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 – 14 głosami za i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

9.6)

projekt uchwały w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 20142020” (uchwała nr XLIX.408.2018) 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 (..), Komisji Finansów Publicznych (..). W dyskusji udział brali: radny
Adam Kaszubski zapytał, czy wieża ciśnień w przyszłości przewidywana jest na wieżę
widokową. W odpowiedzi Grzegorz Pepliński, prezes PWiK w Sztumie wyjaśnił, że na dzień
dzisiejszy wieża ciśnień działa prawidłowo i ma nadzieję, że będzie tak działać jak najdłużej.
Radny Adam Poćwiardowski uważa, że szkodą jest, że nie ujęto szlaków kajakowych, a na to
można pozyskać środki finansowe. W odpowiedzi Burmistrz Leszek Tabor wyjaśnił, że w
2016 roku występowaliśmy z pana wnioskiem do Ministra Smolińskiego i w 2017 roku
otrzymaliśmy odpowiedź, że nie są tym zainteresowani. Nie kwestionuję pomysłu, ale bez
zgody właściwych instytucji państwowych nie możemy nic zrobić. Zobaczymy, co z
chodnikiem w Nowej Wsi- mówmy o zadaniach w granicach naszych możliwości. Radny
Adam Poćwiardowski zauważył, że strategia „zakończyła” się na 2012 roku, poprosił o nr
pisma skierowanego do ministra Smolińskiego- Sekretarz Miasta i Gminy, Daria MietlewskaDura podała nr pisma. W odpowiedzi na wypowiedź przedmówcy Iwona Wyżykowska,
kierownik referatu Planowania Przestrzennego (..) wyjaśniła, że strategia określa, wskazuje
kierunki i na tamten czas opracowania strategii dane były aktualne- będzie przygotowana
diagnoza aktualnego stanu. Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady
Czesław Oleksiak poddał projekt uchwały pod głosowanie: uchwała przez Rade została
podjęta wynikiem głosów: 13 za, przy jednym głosie wstrzymującym. Uchwała stanowi
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

9.7)

projekt 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 wprowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum
przedszkolach publicznych (uchwała nr XLIX.404.2018) przedstawiła Katarzyna
Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty informując o pozytywnej opinii
Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych- uchwała przez Radę w wyniku głosowania
została podjęta jednomyślnie- 14 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu.

9.8)

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie miasta i Gminy Sztum
(uchwała nr XLIX.405.2018) przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor MiejskoGminnego Zespołu Oświaty informując o pozytywnej opinii Komisji Edukacji, Kultury i
Spraw Społecznych- uchwała przez Radę została podjęta jednomyślnie- 14 głosami za i
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
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9.9)

projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, dla uczestników projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”rozwój usług społecznych w gminie Sztum” oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (uchwała nr
XLIX.406.2018) przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej informując o pozytywnej opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednomyślnie- 14
głosami za i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

9.10) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i
Gminy Sztum na rok 2018- pkt 9/9 i 10 przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informując o pozytywnej opinii Komisji Edukacji,
Kultury i Spraw Społecznych- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta
jednomyślnie- 14 głosami za i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 10 Obwieszczenie Nr 1.2018 Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole
przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątkuobwieszczenie przez Radę w wyniku głosowania podjęto jednomyślnie- 14 głosami za i stanowi
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu
Ad pkt 11 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
W uzupełnieniu odpowiedzi radnemu Adamowi Poćwiardowskiemu (w pkt. 9.6. porządku obrad
sesji) w sprawie wystąpienia do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz do Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w
sprawie połączenie jezior Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy przedstawiła pisma z
dnia: 2.01.2017r. i 26.02.2018r.
1) Radnemu Adamowi Kaszubskiemu udzielono następujących odpowiedzi:
a) Dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury, Adam Karaś poinformował, ze zabiegi na murawie
stadionu miejskiego wykonywane są na bieżąco. Stan murawy jest dobry. Działacze
sportowi i sami sportowcy wypowiadają się, że mamy piękną murawę (..)
b) Zajęcia sportowe na stadionie miejskim prowadzone są przez szkoły podstawowe, liceum,
w czwartki prowadzone są zajęcia lekkoatletyczne (..),
c) Codziennie stadion jest ogólnodostępny- prowadzona jest statystyka korzystania ze
stadionu,
d) Zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein poinformował, że w sprawie remontu ulicy Witosa
odbyło się spotkanie z wykonawcą, ustalenia, co do sposobu wykonania inwestycji
przekazano mieszkańcom. Na remont ulicy Pieniężnego mamy pozwolenie na budowę.
e) Daria Mietlewska- Dura, sekretarz Miasta i Gminy poinformowała, że Klub Victoria
wystąpił z wnioskiem o objęcie patronatem Regat Kajakowych o Memoriał Raabe- impreza
nie została objęta patronatem gdyż nie było terminu. W uzupełnieniu Adam Karaś, dyrektor
Sztumskiego Centrum Kultury dodał, że zgodnie z planem imprez na 23 czerwca br.
zaplanowana była Noc Świętojańska. 4 czerwca br. spotkałem się z panem Kuczyńskim z
propozycją zmiany terminu Regat Kajakowych, ale zaproponowałem połączenie imprez,
aby podzielić się sceną. Jednakże nie udało się nam porozumieć (..)
2) Radnemu Adamowi Poćwiardowskiemu udzielono następujących odpowiedzi:
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a) Marcin Lipiński, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej (..) w odpowiedzi na pytanie
dotyczące planów budowy biogazowni wyjaśnił, że wnioskodawcą jest firma zewnętrzna,
lokalizację wskazano na działce nr 148 przy byłym Zakładzie Rolnym w Postolinie,
b) Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy nic jej nie wiadomo o takiej sytuacji,
aby pan Demko nagrywał na korytarzu,
c) W sprawie ażurowego parkingu przy ulicy Reja w Sztumie wyjaśnień udzieliła Lidia
Ruszała, kierownik referatu inwestycji informując, że parking został zaprojektowany na
podstawie m.p.z.p. zgodnie, z którym 70 % nawierzchni parkingu powinno być biologicznie
czynne, czyli nawierzchnia powinna być przepuszczalna w celu odprowadzania wód
powierzchniowych. Nadmienić należy, że obecnie dąży się do tego, aby była jak najmniej
powierzchni całkowicie utwardzonych. W przypadku całkowitego utwardzenia parkingu
gmina musiałaby odprowadzać podatek do Wód Polskich. Radny Adam Poćwiardowski
zapytał- to dlaczego takiego parkingu nie zrobiono przy firmie Maximus? Ryszard
Wirtwein, zastępca burmistrza poinformował, że na tym parkingu nie będą parkowały
samochody ciężarowe.
3) W odpowiedzi na pytania i wnioski zgłoszone przez radnego Bartosza Mazerskiego zastępca
burmistrza Ryszard Wirtwein poinformował, że po modernizacji budynku Kwadro biblioteka
zostanie przeniesiona, jeżeli są propozycje na zagospodarowanie budynku obecnej biblioteki to
czekamy na takie propozycje (..). Odpowiadając na wniosek radnego w sprawie pomalowania
linii na boisku i remont piłko chwytów przy Szkole Podstawowej nr 2 Marcin Lipiński
poinformował, że zastała zawarta umowa i do 18 czerwca br. te prace na boisku zostaną
wykonane.
4) Prezes PWiK w Sztumie Grzegorz Pepliński w odpowiedzi na pytanie radnej Anny Serockiej w
sprawie przyczyny śniętych ryb w Jeziorze Dąbrówka wyjaśnił, że nic mu nie wiadomo na ten
temat, oczyszczalnia działa prawidłowo. Gwałtowny wzrost temperatury mógł spowodować
taką sytuację.
5) W odpowiedzi na uwagę radnego Adama Poćwiardowskiego w sprawie wykazu okręgów
wyborczych przesłanych do Komisarza Wyborczego Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz
Miasta i Gminy wyjaśniła, że notatka przesłana mailem do Komisarza Wyborczego na tamten
moment nie była oficjalnym dokumentem. Natomiast wniosek został złożony w Biurze Rady.
Ad pkt 12 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna L sesja planowana jest
na 3 lipca 2018 roku (wtorek) o godz. 14,oo. Sesja składać będzie z dwóch część- roboczej w urzędzie
i wyjazdowej w celu zapoznania się z etapem realizacji inwestycji na terenie miasta i gminy Sztum.
Burmistrz Leszek Tabor w uzupełnieniu dodał, że przed sesją odbędzie się wspólne
posiedzenie komisji Rady Miejskiej, na które będzie zaproszenie do publicznej dyskusji na temat
lokalizacji basenu krytego w Sztumie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak
zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania sesji od godz. 14,oo do 17,45.
Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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