Protokół nr XXXVIII/09
z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2009 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XXXVIII sesji Rady dokonał Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak. Serdecznie przywitał wszystkich przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocność
obrad, gdyż na 15 osobowy skład Rady w obradach udział brali wszyscy radni
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista obecności Sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Lista obecności osób uczestniczących w sesji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad pkt 2 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił proponowany porządek obrad,
który radni otrzymali wraz z projektami uchwał będących przedmiotem obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr XXXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2009 roku.
Protokół do wglądu wyłożony w Biurze Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
1) zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społeczno- zawodowej
w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO” finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 w ramach
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej oraz budżetu państwa i budżetu Miasta i Gminy Sztum,

2) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sztumskiemu w ramach projektu pn. „Remont
i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu
podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie
sztumskim „ z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla ZS Szkół w Sztumie ZSZ
w Barlewiczkach,
3)
4)

zaopiniowania propozycji nowych specjalnych obszarów ochrony siedlisk NATURA 2000,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Sztumskiego Centrum Kultury w
Sztumie,

5) zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
6) nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki oznaczonej numerem 311/23
położonej w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole od osób fizycznych z
przeznaczeniem pod drogę gminną,
7) sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w
obrębie geodezyjnym Sztumska Wieś na rzecz użytkowania wieczystego,
8) sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w obrębie nr 4 Miasta Sztum przy
ul. Kościuszki z przeznaczeniem pod budowę garaży,
9) zgody na sprzedaż części działki oznaczonej nr 10/20 położonej w obrębie nr 1 miasta
Sztum przy ul. Słonecznej z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej, osobie, która zamierza tę część działki
nabyć; referują pkt 6/1 Główna Księgowa Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Anna Dziekan, pkt 6/2 Kierownik Referatu Programów Pomocowych (…)
Daria Mietlewska- Dura, 6/3 Referent ds. Ochrony Środowiska Marcin Lipiński, pkt
6/4-5 Skarbnik Miasta i Gminy Sztum Danuta Wiatrowska, pkt 6/6-9 Kierownik
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Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Lech
Zieliński.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił następujące autopoprawki do porządku obrad
w pkt 6 należy dopisać kolejny ppkt 10 w brzmieniu następującym: podjęcie uchwały w
sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
części obszaru w obrębie Sztumskie Pole – działki nr 253/2” uchwalonego uchwałą nr
XXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2008 roku oraz ppkt 11 podjęcie
uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejski9ej w Sztumie
na II półrocze 2009 roku - przedstawi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Arkadiusz
Dzikowski
- w wyniku głosowania porządek obrad wraz z autoporawkami został przyjęty jednogłośnie i
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Część uroczysta sesji:
1) nadanie srebrnej odznaki honorowej Związku Inwalidów Wojennych RP „Za wybitne
zasługi dla dobra inwalidów wojennych”
Odznaki otrzymali Leszek TABOR – Burmistrz Miasta i Gminy
i Czesława JAŹWIŃSKA – Inspektor Biura Rady ; odznaczonym wręczono
okolicznościowe wiązanki kwiatów i złożono gratulacje.
2) wręczenie nagrody dla Kamila ZDZIENNICKIEGO; który otrzymał tytuł laureata
„VIII Edycji Konkursu na Najlepszego Absolwenta Gimnazjum Gmin wiejskich i miasteczek
województwa pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009” organizowanego przez Zarząd
Okręgu Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Pomorskiego.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor w imieniu mieszkańców, władz
samorządowych oraz własnym pogratulował absolwentowi sukcesów oraz życzył zapału i
determinacji w dążeniu do wyznaczonych celów, trafnych decyzji i wyborów, powodzenia w
nowej szkole a także pogody ducha, na co dzień. Burmistrz podkreślił, że postawa, Kamila
jest godna naśladowania przez młodszych mieszkańców Ziemi Sztumskiej. Tak znakomity
absolwent rozsławia i promuje Miasto i Gminę Sztum.
Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Sztumie Czesławem Oleksiakiem
wręczyli Kamilowi Zdziennickiemu nagrodę rzeczową ufundowaną przez gminę, natomiast
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Jerzy Jakubowski przekazał nagrody książkowe w
imieniu Zarządu Okręgu Pomorskiego ZNP w Gdańsku.
Kamil Zdziennicki jest tegorocznym absolwentem Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w
Sztumie. Brał udział w wielu konkursach przedmiotowych o zasięgu:
o gminnym: w szkolnym i rejonowym konkursie matematycznym, biologicznym,
chemicznym i w konkursie z języka angielskiego;
o powiatowym:
- I miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym,
- I miejsce w III Powiatowym Konkursie „Dynastia Piastów”,
- I miejsce w IV Powiatowym Konkursie „Dynastia Piastów”,
- II miejsce w Powiatowym Konkursie BRD (drużynowo);
o wojewódzkim i ogólnopolskim:
- I miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Młody Europejczyk,
- I miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Omnibus,
- II miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie „Multitest z historii”,
- IX miejsce w kraju w Międzynarodowych Zawodach Logicznych „Genius Logicus”,
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- I miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”,
- I miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym „Eko-planeta”,
- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego,
- Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, Finalista Wojewódzkiego Konkursu
Fizycznego,
- III miejsce w IV edycji Konkursu „Morze Wiedzy w Kropli Wody” w ramach VII
Bałtyckiego Festiwalu Nauki,
- Finalista V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Sejmie i Wybitnych Ludziach
Tworzących Dzieje Sejmu Polskiego,
- I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Tryptyk Ekologiczny”.
Absolwent uzyskał również Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego
2008/2009, Tytuł „Świadomy Europejczyk” oraz tytuł „ Uczeń z klasą”.

W ręczenie nagrody Kamilowi Zdziennickiemu przez Burmistrza Miasta i Gminy Leszka Tabora
i Przewodniczącego Rady Czesława Oleksiaka.

Solenizantami w okresie międzysesyjnym byli:
1) Leszek Tabor – Burmistrz
2) Alicja Podlewska – Zastępca Burmistrza
3) Antoni Downarowicz – Sekretarz Miasta i Gminy
4) Danuta Wiatrowska – Skarbnik Miasta i Gminy
5) Piotr Rogoziński – radny Rady Miejskiej
6) Władysław Lewko – Prezes PWiK
Solenizantom tradycyjnie wręczono okolicznościowe wiązanki kwiatów i złożono życzenia.
Ad pkt 3 Protokół XXXVII/09 z dnia 29 maja 2009 roku do wglądu wyłożony był w Biurze
Rady Miejskiej. Radni zapoznali się z treścią protokołu, uwag nie zgłosili i protokół
podpisali;
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- w wyniku głosowania protokół zatwierdzono jednogłośnie.
Ad pkt 4 Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek
Tabor przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym.
- przedłożona informacja została przyjęta przez Radę do akceptującej wiadomości i stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Ad pkt 5 Interpelacje i zapytania radnych:
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że w okresie międzysesyjnym
wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki dla dwóch uczniów z Zespołu Szkół w
Gościszewie z rodzin wielodzietnych z trudną sytuacja materialną – całkowity koszt
wycieczki na jedno dziecko wynosi 300 zł.; zaproponował na każde dziecko dofinansowanie
na poziomie 50 %, czyli po 150 zł. ; nie zgłoszono innych propozycji – przyjęto przez
aklamację.
Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania:
1) Radny Piotr Rogoziński w imieniu mieszkańców Białej Góry zgłosił wniosek o wycięcie
topoli przy przystanku autobusowym oraz w imieniu młodzieży z Białej Góry zapytał,
kiedy zostanie wykonane boisko oraz zgłosił ustawienie kosza na placu zabaw.
2) Radna Sylwia Monkielewicz zapytała, czy jest prawdą, że funkcjonariusze CBA
przeprowadzają kontrolę w Urzędzie, jeżeli tak to, czego dotyczy ta kontrola.
3) Radny Adam Kaszubski zapytał, czy jest możliwość nakręcenia krótkiego filmu o
Sztumie i zareklamowania go w Internecie (…).
4) Radna Bożena Rogowska zgłosiła, że na ostatnim zebraniu wiejskim w Nowej Wsi
mieszkańcy zgłosili remont drogi „ od figurki w kierunku Osiedla Leśnego”; kiedy będzie
remont tej drogi?. Ponadto zgłosiła, że na cmentarzu Parleta jest ustawione przenośne TOI
TOI; prawdopodobnie jest niesprzątane, gdyż wydobywana się straszny fetor.
5) Radny Krzysztof Ciosek zgłosił sprawę parkingu przy sklepie Biedronka, na którym
zostały namalowane wysepki zabraniające parkowanie samochodów (zamalowano
miejsca, na co najmniej 6, 7 samochodów). Zapytał, dlaczego to zrobiono i prosi o
interwencje w tej sprawie.
6) Radna Mirosława Szpalerska zapytała o bieżnię i boisko przy Gimnazjum w Sztumie, czy
ktoś się tym opiekuje; jest tam bardzo duża dewastacja (m.in. krzesła połamane).
7) Radny Arkadiusz Dzikowski zgłosił, że na ul. Galla Anonima przy Aptece Św. Anny jest
zapadnięta (obluzowana) studzienka i wnioskuje o naprawienie.
8) Radny Kazimierz Barański poinformował, że w Czerninie odbyło się zebranie
mieszkańców z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych z Pruszcza Gd. dot.
ogrzewania mieszkań. Mieszkańcy są rozczarowani, nie przekazano, kto będzie ogrzewał,
za ile (..)? Dotychczasowy dzierżawca nie chce oddać majątku, a Agencja „rozkłada
ręce”; dzierżawca działa bezumownie, brak jest umowy na kotłownię. Czy nam jako
mieszkańcom uda się ten problem udźwignąć? Mieszkańcy Czernina są przerażeni (..).
Wnioskuje, aby na następną sesję zaprosić dyrektora Agencji i poruszyć ten problem.
9) Sołtys Sztumskiego Pola Henryk Piepiórka poinformował, że w prasie lokalnej ukazała
się informacja, że gmina Dzierzgoń przystąpiła do zakładania solarów w związku, z czym
mieszkańcy zapytują, czy u nas też będą zakładane solary.
10) Sołtys Gronajn Ryszard Potowski zapytał, czy istnieje możliwość otwarcia parkingu
leśnego, wiele osób, kierowców to zapytuje. Prosi pana Burmistrza o wyjaśnienie.
Ad pkt 6 Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
1) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pn. „Program
aktywizacji społeczno- zawodowej w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO”
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finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 w ramach Priorytetu VII Promocja integracji
społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
oraz budżetu państwa i budżetu Miasta i Gminy Sztum (uchwała nr XXXVIII/280/09)
przedstawiła główna księgowa M-GOPS Anna Dziekan informując o pozytywnej
opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej,
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
2) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Sztumskiemu w
ramach projektu pn. „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych ZS w Sztumie i
ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty edukacyjnej na poziomie
ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim „ z przeznaczeniem na zakup wyposażenia
dla ZS Szkół w Sztumie ZSZ w Barlewiczkach (uchwała nr XXXVIII/281/09)
przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor.
Przewodniczący rady Czesław Oleksiak zapytał, czy powiat występował o
dofinansowanie do gmin ościennych. W odpowiedzi Burmistrz Leszek Tabor wyjaśnił,
że powiat występował również do gminy Mikołajki Pomorskie. Uzupełniająco dodał, że
wartość projektu, na który powiat złożył wniosek wynosi 4 mln. zł.
Radny Arkadiusz Dzikowski poinformował, że uczestniczył w sesji gminy Mikołajki
Pomorskie i podobnej treści uchwała była podejmowana, jednakże nie pamięta
szczegółów , co do wysokości kwoty;
– w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu
3) projekt uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji nowych specjalnych obszarów
ochrony siedlisk NATURA 2000 (uchwała nr XXXVIII/282/09) przedstawiła zastępca
kierownika referatu GKiSO Bożena Falkowska informując o pozytywnej opinii
resortowej Komisji Rady Miejskiej;
Radny Piotr Rogoziński zapytał o opinię Nadleśnictwa w tej sprawie. W odpowiedzi
Bożena Falkowska stwierdziła, że prawdopodobnie negatywna. W uzupełnieniu
Burmistrz Leszek Tabor dodał, że trudno jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż nie udało
nam się w tej sprawie porozmawiać z Nadleśnictwem;
– w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 17,10 do
17,30. Z dalszych obrad zwolniła się radna Sylwia Monkielewicz. Stan Rady 14 osób.
4) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008
Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie (uchwała nr XXXVIII/283/09) przedstawiała
Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska informując o pozytywnej opinii
resortowych Komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów 13 za, przy jednym głosie
wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
5) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok (uchwała Nr
XXXVIII/284/09) przedstawiała Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska
informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej ;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
6) projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki
oznaczonej numerem 311/23 położonej w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole od
osób fizycznych z przeznaczeniem pod drogę gminną (uchwała Nr XXXVIII/285/09)
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przedstawiła zastępca kierownika Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i
Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka Topolewska-Reksa informując o pozytywnej
opinii resortowej komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
7) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie
wieczyste położonej w obrębie geodezyjnym Sztumska Wieś na rzecz użytkowania
wieczystego(uchwała Nr XXXVIII/286/09) przedstawiła zastępca kierownika Referatu
Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka
Topolewska-Reksa informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
8) projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek położonych w obrębie
nr 4 Miasta Sztum przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem pod budowę garaży(uchwała
Nr XXXVIII/287/09) przedstawiła zastępca kierownika Referatu Inwestycji,
Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Agnieszka TopolewskaReksa informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
9) projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż części działki oznaczonej nr 10/20
położonej w obrębie nr 1 miasta Sztum przy ul. Słonecznej z przeznaczeniem na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, osobie, która
zamierza tę część działki nabyć (uchwała Nr XXXVIII/288/09) przedstawiła zastępca
kierownika Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami Agnieszka Topolewska-Reksa informując o pozytywnej opinii
resortowej komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
10) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole – działki nr
253/2” uchwalonego uchwałą nr XXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30
sierpnia 2008 roku (uchwała Nr XXXVIII/289/09) przedstawiła zastępca kierownika
Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Agnieszka Topolewska-Reksa informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady
Miejskiej;
- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów 13 za, przy jednym głosie
wstrzymującym i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
11) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2009 roku (uchwała Nr XXXVIII/290/09) przedstawił
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Arkadiusz Dzikowski informując o pozytywnej
opinii resortowej komisji Rady Miejskiej; ;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
Ad pkt 7 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
1) W odpowiedzi na wniosek radnego Piotra Rogozińskiego w sprawie wycinki topól w
Białej Górze Bożena Falkowska wyjaśniła, że drzewa te rosną w pasie drogowym
drogi wojewódzkiej; sprawdzi stan faktyczny i przekaże właścicielowi drogi. W
sprawie wykonania boiska w Białej Górze poinformowała, że postaramy się wykonać
w ramach programu Leader. Kosz na placu zabaw zostanie ustawiony.
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2) Burmistrz Leszek Tabor odpowiadając na pytanie radnej Sylwii Monkielewicz
poinformował, że kontrola CBA jest jedną z wielu kontroli prowadzonych w Urzędzie
Miasta i Gminy; dot. kontroli finansów i zakresu gospodarki komunalnej.
3) Zastępca Burmistrza Alicja Podlewska uważa, że zaproponowana przez radnego
Adama Kaszubskiego forma promocji jest dość kosztowna jest wiele firm na rynku,
które zgłaszają się do nas z takimi ofertami nie mniej jednak rozważymy taką formę
promocji w ramach środków finansowych w dziale promocji.
4) W odpowiedzi na wniosek radnej Bożeny Rogowskiej w sprawie remontu drogi w
Nowej Wsi Bożena Falkowska poinformowała, że został złożony wniosek o
pozyskanie środków na remonty dróg w ramach ochrony gruntów rolnych. W sprawie
TOI TOI na cmentarzu Parleta wyjaśniła, że zostanie sprawdzony stan techniczny i
przekaże zgłoszoną uwagę Prezesowi PWiK.
5) Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na wniosek zgłoszony przez radnego
Krzysztofa Cioska w sprawie parkingu przy sklepie Biedronka poinformował, że te
skargi dotarły również do gminy. Decyzja ta została podjęta w Starostwie, być może
parkujące tam samochody stanowiły przeszkodę pracownikom KRUSu. Po konsultacji
z pracownikami ze Straży Miejskiej mam pewną propozycję dla Starostwa i mam
nadzieję, że nasz wniosek w Starostwie zostanie uwzględniony. W uzupełnieniu radny
Adam Kaszubski dodał, że w Starostwie go poinformowano, że odbyło się to na
wniosek sztumskiej Policji.
6) Dyrektor M-GZO Katarzyna Krzyżykowska odpowiadając na wniosek radnej
Mirosławy Szpalerskiej w sprawie dewastacji urządzeń sportowych przy Gimnazjum
w Sztumie wyjaśniła, że za całą infrastrukturą przy szkole zarządza dyrektor szkoły,
co do dewastacji to sprawdzimy (..). Ponadto poinformowała, że nie udało nam się
pozyskać środków finansowych na monitoring. W uzupełnieniu dodała, że dniu
jutrzejszym zostanie podpisana umowa z firmą sprzątającą Błysk (..).
7) Zastępca kierownika Referatu GKiSO Bożena Falkowska w odpowiedzi na wniosek
radnego Arkadiusza Dzikowskiego w sprawie uszkodzonej studzienki przy ulicy Galla
Anonima k/apteki Św. Anny wyjaśniła, że zostanie to naprawione.
8) Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na zgłoszoną informację z przebiegu spotkania
mieszkańców Czernina z dyr. Agencji Nieruchomości Rolnych z Pruszcza Gd. przez
radnego Kazimierza Barańskiego uważa, że należy zaprosić dyrektora Agencji (..) na
sesję. W tej sytuacji próbuje się zaistniałą niemoc przerzucić na gminę. Jest to majątek
obciążony umową dzierżawy. Dotychczasowy dzierżawca nie chce przekazać
dobrowolnie tego majątku. Jest to bardzo skomplikowana sytuacja. Należy na
najbliższą sesję zaprosić dyrektora Agencji, ale również należy poinformować
Wojewodę o zaistniałej sytuacji, gdyż może zaistnieć sytuacja kryzysowa.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zaakceptował propozycję zaproszenia
dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych na sesję Rady, przy czym najbliższa sesja
będzie dopiero pod koniec miesiąca sierpnia i jest to dosyć odległy termin, dlatego też
prosi o podjęcie działań i wystąpienie do Wojewody w celu zgłoszenie tego problemu.
9) Burmistrz Leszek Tabor odpowiadając na zapytanie sołtysa Henryka Piepiórki w
sprawie solarów poinformował, że na pewnym etapie informowaliśmy o realizacji
programu, którego nie można łączyć z tym, co jest w Dzierzgoniu, gdyż Dzierzgoń
złożył projekt do funduszu norweskiego, z którego otrzymał środki. Gmina Dzierzgoń
jest jedyna gminą, której udało się pozyskać środki z funduszy norweskich. Jest
problem przeznaczenia środków publicznych i inwestowania na prywatnych
posesjach. Cały czas szukamy, gdzie można złożyć takie projekty (..).
10) W odpowiedzi na zapytanie sołtysa Ryszarda Potowskiego w sprawie parkingu
przyleśnego Burmistrz Leszek Tabor odpowiedział, że już na ostatniej sesji
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informowałem, że właścicielem tego parkingu jest Nadleśnictwo. Kiedyś
występowaliśmy do Nadleśnictwa o przejęcie tego parkingu, ale prawdopodobnie
występowały jakieś problemy dot. własności gruntów (..).
Ad pkt 8 Zakończenie obrad:
1) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że 9 lipca br. o godz. 13,oo
odbędzie się wyjazdowe wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej. Tematem
będzie objazd inwestycji będących w trakcie realizacji i inwestycji planowanych.
2) Termin następnej XXXIX sesji Rady miejskiej planowany jest pod koniec miesiąca
sierpnia 2009 roku.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania obrad od godz. 10,oo do 18,30.

Protokołowała: Czesława Jaźwińska

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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