PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr I.2018
z obrad I sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 19 listopada 2018 toku
Przed otwarciem sesji Czesław Oleksiak, radny prowadzący obrady do wyboru
przewodniczącego rady rozpoczął następująco: Szanowni Państwo, Szanowni Radni rozpoczynamy nowe stulecie w niepodległej Polsce, jest to pierwsza sesja Rady Miejskiej w
tym nowym stuleciu – na prośbę pana Czesława Oleksiaka wszyscy powstali i wspólnie
odśpiewali hymn narodowy.

Ad pkt 1 Otwarcia obrad I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Sztumie VIII kadencji
dokonał Czasław Oleksiak, radny najstarszy wiekiem (w dalszej części protokołu czyt.
przewodniczący obrad). Powierzenie mi tej zaszczytnej funkcji wynika z racji mojego wieku.
Ustawodawca powierzył bowiem radnemu najstarszemu wiekiem obecnemu na sesji przywilej
prowadzenia obrad do czasu wyboru Przewodniczącego Rady. Pragnę zapewnić, że dołożę
wszelkich starań, aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.
Przywitał burmistrza pana Leszka Tabora, zastępcę burmistrza Ryszarda Wirtweina, panią
sekretarz Miasta i Gminy Darię Mietlewską- Dura, panią skarbnik Miasta i Gminy Danutę
Wiatrowską, senatora pana Leszka Czarnobaja, dyrektorów i kierowników jednostek
gminnych, sołtysów, zaproszonych gości, licznie przybyłych mieszkańców, kierowników
referatów Urzędu Miasta i Gminy, przedstawicieli mediów lokalnych i radnych Rady Miejskiej
w Sztumie.
Ad pkt 2 Zgodnie z porządkiem obrad ustalonym przez Komisarza Wyborczego w Gdańsku
Czesław Oleksiak, przewodniczący obrad stwierdził prawomocność obrad sesji, gdyż na 15osobowy skład Rady Miejskiej w obradach udział brali wszyscy radni. Rada Miejska w Sztumie
może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Lista obecności osób biorących udział w sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 3 Ślubowanie Radnych.
3.1) Przed przystąpieniem do ślubowania przez Radnych Czesław Oleksiak, przewodniczący
obrad poprosił o zabranie głosu panią Sylwię Mackiewicz, przewodniczącą Miejskiej Komisji
Wyborczej, która przedstawiła sprawozdanie z wyborów na Radnych i Burmistrza
przeprowadzonych w dniu 21 października br. - radni zaprezentowali się w jakich okręgach
wyborczych kandydowali na radnych
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
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Następnie Sylwia Mackiewicz, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła
Radnym zaświadczenia o wyborze.
Przewodniczący obrad Czesław Oleksiak poinformował, że Radni w dniu dzisiejszym,
otrzymali treść roty ślubowania. Poprosił wszystkich o powstanie na czas odczytania roty
ślubowania- Radni wspólnie z Czesławem Oleksiakiem, przewodniczącym obrad głośno
odczytali treść roty ślubowania "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej,
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".
Pani Czesława Jaźwińska odczytała radnych z imienia i nazwiska z listy obecności radnych,
a radni powstając wypowiadali wg swojego uznania, słowo "Ślubuję" lub zwrot "Ślubuję, tak
mi dopomóż Bóg"..
Przewodniczący obrad Czesław Oleksiak przekazał gratulacje wszystkim radnym, uzyskanych
głosów podczas wyborów i objętych mandatów. Od tej chwili Radni sprawują swój mandat.
Życzę pełnej satysfakcji i zadowolenia z pełnionej funkcji radnego.
Ad pkt 4 Wybór Przewodniczącego Rady:
Przewodniczący obrad Czesław Oleksiak poinformował, że wybór przewodniczącego rady
przeprowadza się w głosowaniu tajnym – w związku z tym należy dokonać wyboru Komisji
Skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady- ta sama
Komisja przeprowadzi drugie tajne głosowanie dotyczące wyboru Wiceprzewodniczących
Rady. Przy czym do Komisji Skrutacyjnej nie mogą zgłaszać się radni, którzy chcą kandydować
na przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
1. Piotr Ostrowski
2. Mariusz Akierman
3. Adam Kaszubski
zgłoszeni kandydaci do Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę.
Komisja Skrutacyjna przez Radę została powołana wynikiem głosów 14 za przy jednym głosie
wstrzymującym.
Przewodniczący obrad Czesław Oleksiak poprosił, aby Komisja się ukonstytuowała i dokonała
spośród siebie wyboru Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczący obrad Czesław Oleksiak przedstawił regulamin wyboru przewodniczącego
Rady– Rada przyjęła regulamin nie zgłaszając uwag. Regulamin stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu
Przewodniczący obrad Czesław Oleksiak poprosił o
zgłoszenie kandydatów na
przewodniczącego Rady Miejskiej.
Radny Waldemar Fierek zgłosił kandydaturę radnego Czesława Oleksiaka stwierdzając, że nie
trzeba go przedstawiać, gdyż jest to osoba powszechnie znana i lubiana. Pan Oleksiak jest
pracowity, dbający o dobro rady jest inteligentny i empatyczny.
Radny Czesław Oleksiak wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady
Miejskiej.
Więcej kandydatur nie zgłoszono przewodniczący obrad Czesław Oleksiak stwierdził o
zamknięciu listy zgłaszania kandydatów
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Komisja Skrutacyjna dokonała wyboru przewodniczącego komisji – przewodniczącym komisji
został radny Piotr Ostrowski. Komisja przystąpiła do czynności związanych z
przeprowadzeniem tajnego głosowania na wybór przewodniczącego rady, tj. przygotowano
karty do głosowania, rozdano karty do głosowania radnym. Po zebraniu kart do głosowania do
urny przez Komisję przewodniczący obrad Czesław Oleksiak ogłosił 5 min. przerwę w
obradach w celu ustalenia wyników wyborów i przygotowanie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
Po wznowieniu obrad po przerwie przewodniczący obrad Czesław Oleksiak udzielił głosu
przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Piotrowi Ostrowskiemu, który przedstawił protokół
z przeprowadzonego głosowania, w którym komisja stwierdza, że na przewodniczącego Rady
Miejskiej wybrany został radny pan Czesław Oleksiak. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
Przewodniczący obrad Czesław Oleksiak przedstawił uchwałę Nr I.1.2018 stwierdzającą
wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak podziękował za wybór jego osoby na
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie i zaufanie jakim go obdarzono powierzając tą
funkcję po raz kolejny. Jest to funkcja bardzo zaszczytna, ale i odpowiedzialna, bardzo prosi o
współpracę. Zgodnie z rotą ślubowania służymy tej samej gminie. Funkcja przewodniczącego
rady nie jest mi obca, będę już po raz piąty. Dziękuję mieszkańcom za oddane głosy. Jest to
już moja szósta kadencja w radzie.
Burmistrz Leszek Tabor pogratulował wyboru już szóstej kadencji panu Czesławowi
Oleksiakowi, życząc dużo zdrowia i satysfakcji – wręczył okolicznościową wiązankę kwiatów.
Ad pkt 5 Zgodnie z porządkiem obrad w kolejnym punkcie porządku sesji jest wybór
wiceprzewodniczących Rady
:
5.1) przewodniczący rady Czesław Oleksiak
przedstawił
regulamin wyboru
wiceprzewodniczących Rady Rada przyjęła regulamin nie zgłaszając uwag. Regulamin
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
5.2) zgłoszenie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej;
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Fierka,
który jest radnym o najdłuższym stażu- jest to siódma kadencja, Jest życzliwy i bardzo dobrze
się z nim współpracuje.
Radny Waldemar Fierek wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Jarosław Kazimierowicz zgłosił kandydaturę radnego Bartosza Mazerskiego, który po
raz kolejny uzyskał zaszczytny wynik w wyborach- jest to czwarta kadencja w radzie. Jest
znany, jest bezkonfliktowy, uznany sportowiec- zdobywa sukcesy sportowe nie tylko w kraju,
ale i na arenie międzynarodowej.
Radny Bartosz Mazerski wyraził zgodę na kandydowanie.
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Więcej kandydatur nie zgłoszono Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak stwierdził o
zamknięciu listy zgłaszania kandydatów
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do czynności związanych z przeprowadzeniem tajnego
głosowania na wybór wiceprzewodniczących rady, tj. przygotowała karty do głosowaniawpisując nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej, rozdano karty do głosowania
radnym. Po zebraniu kart z oddanymi głosami do urny przez Komisję Przewodniczący Rady
Czesław Oleksiak ogłosił 5 min. przerwę w obradach w celu ustalenia wyników wyborów i
przygotowanie protokołu Komisji Skrutacyjnej.
Po wznowieniu obrad po przerwie Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
przewodniczącemu Komisji Skrutacyjnej Piotrowi Ostrowskiemu, który przedstawił protokół
z przeprowadzonego głosowania, w którym komisja stwierdza, że na wiceprzewodniczących
Rady Miejskiej wybrani zostali: radny Waldemar Fierek i radny Bartosz Mazerski. Protokół
Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił uchwałę Nr I.2.2018 stwierdzającą
wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Sztumie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu
Burmistrz Leszek Tabor i Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak złożyli gratulacje z okazji
wyboru na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej - wręczono okolicznościowe wiązanki
kwiatów.
Ad pkt 6
W tym punkcie Komisarz wyborczy swoim postanowieniem przewidział
Ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Na wstępie Sylwia Mackiewicz, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej wręczyła Panu
Leszkowi Taborowi zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poprosił Burmistrza Pana Leszka Tabora o złożenie
ślubowania- Burmistrz wystąpił i przed Radą Miejską złożył ślubowanie- odczytał rotę
ślubowania w brzmieniu: „Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, uroczyście
ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy Sztum”- wypowiadając
słowo ”ślubuję”
Zgromadzona publiczność na sali przyjęła oklaskami ślubowanie złożone przez Burmistrza
Miasta i Gminy Pana Leszka Tabora. Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak złożył
gratulacje.
Ad pkt 7 Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, Leszka Tabora- wystąpienie
cytowane: „Gratuluję wszystkim radnym objęcia mandatów radnych Rady Miejskiej w
Sztumie, Panu Czesławowi Oleksiakowi objęcia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej,
Panom Waldemarowi Fierkowi i Bartoszowi Mazerskiemu funkcji V-ce Przewodniczących.
Szanowni Goście. Uczestniczy Dzisiejszej Uroczystości. Drodzy Mieszkańcy Dziękuje za
przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą uroczystą I sesję Rady Miejskiej w Sztumie VIII kadencji,
po raz pierwszy kadencji 5-letniej. Z wielkim wzruszeniem złożyłem słowa przysięgi i objąłem
urząd Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. Z wielkim wzruszeniem, gdyż obejmuję ten urząd już
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6 raz z woli mieszkańców. Tak się potoczyła moja kariera zawodowa i działalność społeczna,
że praktycznie cały czas jest związana ze sztumskim samorządem. Pierwszy raz mieszkańcy
powierzyli mi mandat radnego, po demokratycznych zmianach w Polsce, w 1990 roku, gdy
byłem nauczycielem i dyrektorem szkoły w Nowej Wsi. I tak się to wszystko potoczyło, aż do
dzisiaj. Przez ten czas byłem radnym, zastępcą burmistrza w latach 1994-1998 i do dzisiaj
burmistrzem- 28 lat. Jestem zaszczycony, że tak wiele lat mieszkańcy darzą mnie zaufaniem,
bo w każdych wyborach, w których kandydowałem zawsze to zaufanie otrzymywałem.
Serdecznie za to Wam dziękuję! Przypominam tą historię, w tym momencie, bo mam
satysfakcję, jako tu urodzony w Sztumie, wychowany przez rodziców i na sztumskich
podwórkach, uczęszczający do sztumskich szkół, że w tych ostatnich latach , można powiedzieć
ćwierćwieczu, miałem duży wpływ na zmiany jakie zachodzą na Ziemi Sztumskiej, a które
zależą od działalności samorządu. Teraz te momenty, wydarzenia, radni, osoby z którymi
współpracowałem, mieszkańcy- bohaterowie wielu wydarzeń, przesuwają się jak na taśmie
filmowej, tworząc film o historii pięknej Ziemi Sztumskiej, o historii mieszkańców tej ziemi. I
naprawdę możemy być z tej historii, którą razem tworzyliśmy dumni, bo zmieniła się na lepsze
nasza Mała Ojczyzna, lepiej się tu żyję mieszkańcom, chociaż są jeszcze sprawy do zrobienia.
Szanowni Goście Drodzy Mieszkańcy W tych ostatnich wyborach ja to uświadomiłem sobie w
pełni, uświadomili mi mieszkańcy, gdy komisję policzyły głosy oddane na mnie jako
burmistrza i moich kandydatów na radnych z komitetu Razem dla Powiśla, których 10 zasiada
dzisiaj w Radzie Miejskiej. Uświadomiłem sobie w pełni, że mieszkańcy darzą sztumski
samorząd, urząd burmistrza zaufaniem. Spotykałem się z wieloma wyrazami życzliwości,
wsparcia, wielu mieszkańców podkreślało jak dużo się zrobiło, że zauważają to nasi goście.
Tym większa była radość z wyników, tak jednoznacznej wygranej, bo frekwencja była
rekordowa- prawie 58% mieszkańców wzięło udział w wyborach. Tym większa była radość z
tej wygranej, gdyż przecież pojawiły się wątpliwości, ja też miałem różne wątpliwości, co tak
naprawdę mieszkańcy myślą o tej brudnej kampanii tych, którzy chcieli zniszczyć dumę z
naszych wspólnych osiągnięć. Byłem pełen rozterek co myślą o mnie jako człowieku, skoro
tyle kłamstw i oszczerstw było rozpowszechnionych na mój temat i moich najbliższych.
Okazało się, że nie zawiodłem mieszkańców, że nie straciłem Waszego zaufania, a wręcz nawet
na przekór tym wszystkim hejterom i kłamcom mieszkańcy tak licznym udziałem w wyborach,
tak wieloma głosami wyrazili ze mną swoją solidarność, docenili pracę radnych, moich
współpracowników. Dziękuję Wam za to serdecznie. Drodzy Mieszkańcy Przed nami kolejna
kadencja, kolejne nadzieje na zmiany. Gratuluję radnym nowej kadencji wyboru i zaufania
mieszkańców i liczę na współpracę, merytoryczną dyskusję, popieranie mądrych propozycji.
Program przedstawiony mieszkańcom w tych wyborach był bardzo ambitny, odpowiadający na
wiele oczekiwań mieszkańców. Realizacja tych wszystkich zamierzeń będzie zależała nie tylko
od naszego wysiłku, naszej gospodarności, pracowitości, ale także od polityki zewnętrznej tj.
na poziomie regionalnym i krajowym, a nawet unijnym. Mam nadzieję, że okoliczności będą
nam sprzyjać i wiele uda nam się zrobić. Zapewniam mieszkańców, że tego czasu nie
zmarnujemy, aby w naszej gminie żyło się jeszcze lepiej.
Szanowni Mieszkańcy. Dziękuję wszystkim, którzy do tej pory wspierali moją działalność, na
stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. Dziękuję tym radnym na których zawsze
mogłem liczyć, szczególnie z Klubu Razem dla Powiśla, moim kolegom, koleżankom,
przyjaciołom i współpracownikom. Zawsze mogłem liczyć na moich najbliższych, rodzinę,
rodziców. I dlatego VI moją kadencję na tym stanowisku dedykuję moim rodzicom, śp. Tacie
Stanisławowi Tabor, mojej mamie Helenie, która nie mogła tu być osobiście, ale jest ze mną
duchem i sercem”.
Publiczność nagrodziła brawami wystąpienie Pana Burmistrza. Składano Panu Burmistrzowi
gratulacje wraz z okolicznościowymi wiązankami kwiatów z okazji ponownego wyboru –
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życzenia składali mieszkańcy, dyrektorzy i prezesi zakładów z terenu miasta i gminy,
dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych, pracownicy urzędu i radni.
Ad pkt 8 Zakończenie obrad.
W związku z rozpoczęciem nowej kadencji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak przedstawił kilka spraw organizacyjnych:
1) radni na początku każdej kadencji otrzymują tzw. wyprawki, w których znajdują się
podstawowe dokumenty, miedzy innymi: Ustawa o samorządzie gminnym, Statut Miasta i
Gminy Sztum, projekt budżetu gminy na 2019 rok, procedura uchwalania budżetu gminy,
uchwały dotyczące wypłaty diet dla radnych (..).
2) zaproponował, aby nadal kontynuować tworzenie tzw. Funduszu Radnych z
comiesięcznego odpisu z naszych diet, środki z tego funduszu przeznaczane są na
poczęstunek na posiedzeniach komisji Rady, sesji Rady, pokrywanie kosztów wyjazdów
dzieci np. na wycieczki z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, dofinansowywanie imprez
sportowych organizowanych przez różne organizacje na terenie miasta i gminy, festyny dla dzieci i
wiele innych. Radni na następnej sesji otrzymają stosowne oświadczenia o wyrażenie zgody na
potrącanie comiesięcznej składki.

3) będziemy kontynuować zwyczaj składania życzeń i wręczania okolicznościowych
wiązanek kwiatów solenizantom z okresu międzysesyjnego. Zakupy wiązanek dokonywane
są ze środków Funduszu Rady.
4) w dniu dzisiejszym radni otrzymali po dwa druki oświadczeń majątkowych, które należy
złożyć w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia radny
jest zobowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat lub
oświadczenie o nieprowadzeniu takiej działalności- stanowi o tym art. 24h, ust.4 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz.
994 ze zmianami). Oświadczenia majątkowe należy złożyć na moje ręce- dyżur pełnię w
każdą środę w godzinach od 10,oo do 13,oo lub w Biurze Rady.
5) na następnej sesji radni otrzymają do wypełnienia ankietę radnego, większość danych
potrzebna jest do sprawozdawczości. Proszę też, aby radni wpisali datę swoich imienin
6) informuję, że na najbliższej sesji zostaną powołane stałe komisje na okres 5-letniej kadencji
2018- 2023
1. Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w składzie 5 osób
w zakresie: oświaty, kultury i sztuki, sportu, turystyki i rekreacji, współpracy z
organizacjami pozarządowymi, współpracy z zagranicą, zdrowia i pomocy społecznej
oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.
2. Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju w składzie 5 osób
W zakresie spraw: planowania i realizacji budżetu, przedsiębiorczości, handlu,
inwestycji i bezrobocia
3. Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa w składzie 5 osób
w zakresie: produkcji rolnej, gospodarki gruntami, melioracji i gospodarki wodnej,
rozwoju infrastruktury, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, ochrony środowiska
i planowania przestrzennego, bezpieczeństwa, porządku publicznego,.
4. Komisja Statutowo-Regulaminowa- w składzie komisji 6 osób
w zakresie: opiniowania statutów i regulaminów.
5. Komisja Rewizyjna w składzie 5 osób – komisja obligatoryjna, w skład której
wchodzą radni- przedstawiciele wszystkich klubów radnych
w zakresie: kontroli i realizacji zadań własnych gminy.
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji w składzie 4 osób– komisja obligatoryjna, w
skład komisji wchodzą radni- przedstawiciele wszystkich klubów radnych
w zakresie: rozpatrywania skarg, wniosków i petycji
uchwałą zostaną powołane również składy osobowe komisji, dlatego też proszę, aby
radni i Kluby Radych zgłosiły swoich kandydatów do poszczególnych komisji zgodnie
z ich zainteresowaniami samorządowymi. Przy czym Statut stanowi, że radny nie może
być członkiem więcej niż dwóch komisji z wyłączeniem Komisji StatutowoRegulaminowej, w skład, której wchodzą przewodniczący wszystkich komisji
Informuję, że druga sesja Rady Miejskiej odbędzie się 28 listopada 2018 roku (środa)
o godz. 15,00- na sesji tej zostaną podjęte uchwały, o których mówiłem powyżej, tj.
w sprawie powołania komisji i składów osobowych. Po podjęciu tych uchwał
zostanie ogłoszona przerwa na posiedzenie komisji, na których zostaną zaopiniowane
już pierwsze uchwały w obecnej kadencji.
Proponuję, aby sesje Rady obywały się tak jak do tej pory w środy od godz. 15 tej- to
jest w godzinach pracy urzędu. Chciałbym wysłuchać opinii radnych, czy jest to
godzina dla wszystkich odpowiednia
Informuję o sposobie zatwierdzania protokołów z obrad sesji – protokół przed sesją
wykładany jest do zapoznania się przez radnych- po zapoznaniu z jego treścią radni
podpisują protokół, ewentualne uwagi wyjaśniają z protokolantem. Protokół przed
sesją przesyłany jest na adresy mailowe radnych. Po stwierdzeniu na sesji o jego
zatwierdzeniu protokół umieszczany jest w BIPie. Chciałbym poinformować, że od tej
kadencji będzie inna formuła sporządzania protokołów – protokół będzie w sposób
syntetyczny przedstawiał przebieg sesji. W rozpatrywaniu danego tematu będą
nazwiska mówców zabierających głos– szczegółowo o tym stanowi § 54 Statutu Miasta
i Gminy Sztum, a wynika to ze zmiany ustawy o samorządzie gminnym.
Od tej kadencji głosowania radnych będą się odbywały z zastosowaniem systemu
elektronicznego e-sesja. Ten system to także nasz główny kanał informacyjny. Tam
każdy radny, po zalogowaniu się na swoje konto, znajdzie materiały na posiedzenia
komisji i sesji. Informuję, że w dniu jutrzejszym o godz. 18.15 w sali nr 33 w Urzędzie
Miasta i Gminy Sztum odbędzie się szkolenie radnych w zakresie obsługi tego systemu.
Obecność obowiązkowa.
prośba do radnych, aby na bieżąco zapoznawali się ze swoją pocztą mailową, gdyż –
przynajmniej na początku – niektóre informacje mogą do Państwa trafiać na pocztę
mailową. Potem, jak myślę, będziemy korzystać już tylko z systemu e-sesja, który daje
wiele możliwości.

W związku z wyczerpaniem porządku I sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak zamykał obrady i podziękował wszystkim za udział. Zaprosił na poczęstunek do
Klubu Seniora Amator (dawny Puchatek)
Czas trwania obrad od godz. 13:00 do 15:00.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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