Protokół Nr LI/10
z obrad LI sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 października 2010 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad LI sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak Przywitał zaproszonych gości, dyrektorów jednostek gminnych, sołtysów,
przedstawicieli prasy lokalnej, radnych powiatowych; nowo wybranego sołtysa sołectwa
Postolin panią Elżbietę Wysocką, burmistrzów, pracowników Urzędu i radnych Rady
Miejskiej. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15- udział brało 14 radnych. Nieobecny
radny: Tadeusz Buber-Bubrowiecki.
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 sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu.
Ad pkt 2 Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak przedstawił proponowany
porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o obradach i projektami
uchwał będących przedmiotem obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr L/10 z obrad L sesji Rady Miejskiej z dnia 29 września 2010 roku. Protokół do
wglądu wyłożony w Biurze Rady Miejskiej w Sztumie.
4. Część uroczysta sesji:
1) wręczenie medali „Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej”,
2) odznaczenie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora Krzyżem 90-lecia Związku Inwalidów
Wojennych RP nadanym przez Zarząd Główny ZIW Warszawa,
3) wręczenie nagród sportowcom i trenerom za osiągnięcia sportowe.
5. Przedstawienie informacji z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Przedłożenie sprawozdania z działalności oświaty za 2009 rok.
7. Podjęcie stanowiska w sprawie:
1) braku waloryzacji progów dochodowych do celów pomocy społecznej,
2) sprzeciwu budowy Elektorociepłowni Biogazowej w Czerninie.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
2) zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego przez samorządowe instytucje kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za pierwsze półrocze,
3) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasenta,
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
5) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
6) zmiany uchwały nr XXXIX/292/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie poboru
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa,
7) zmiany uchwały Nr XXIX/208/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 października 2008 roku w sprawie
ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz terminów i sposobu płatności opłaty,
8) zmiany uchwały nr XLIII/326/09 Rady Miejskiej z dnia 29.12.2009r. dot. zatwierdzenia GPRPA na 2010 r.
9) zgody na sprzedaż działek położonych w obrębie 2 Miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi
położonymi przy ul. Lipowej i Nowowiejskiego w Sztumie,
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10) zgody na sprzedaż części działki nr 573/2 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum z przeznaczeniem na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
11) zajęcia stanowiska w sprawie rozstrzygnięcia wyniku konkursu na nazwę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż
północno-wschodniej brzegu Jeziora Sztumskiego od ulicy Jagiełły do ulicy Reja w Sztumie ; referują: pkt 9/1-3
Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska, pkt 9/4-7 kierownik ref. ds. podatkowych Iwona Sanewska, pkt 9/8 kierownik ref. gosp.
komunalnej i spraw obywatelskich Mieczysław Kłopotowski, pkt 9/9-11 kierownik ref. gospodarki nieruchomościami i planowania
przestrzennego Agnieszka Topolewska-Reksa.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Zakończenie obrad.

- uwag i dodatkowych propozycji nie zgłoszono do porządku obrad i przyjęto wynikiem głosów 13 za,
przy jednym głosie wstrzymującym. Porządek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 3 Protokół Nr L/10 z obrad sesji Rady Miejskiej w Sztumie do wglądu wyłożony był
w Biurze Rady Miejskiej. Radni zapoznali się z treścią protokołu, uwag nie zgłosili i protokół
podpisali.
- protokół przez Radę został zatwierdzony wynikiem głosów 13 za, przy jednym głosie
wstrzymującym.
Ad 4 Część uroczysta sesji:
1) Burmistrz Leszek Tabor i Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak wręczyli medale
„Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej” wraz z listem gratulacyjnym i kwiatem okolicznościowym,
następującym osobom:
z I kadencji Rady: Januszowi Fehrmannowi, Krzysztofowi Mroczkowskiemu, Ryszardowi
Orłowskiemu, Jarosławowi Osowskiemu, Andrzejowi Płóciennikowi, Ryszardowi
Potowskiemu, Romanowi Samonkowi
z II kadencji Rady: Henrykowi Piepiórce
z II kadencji Rady: Krzysztofowi Cioskowi, Sławomirowi Michalik, Andrzejowi
Murawskiemu, Hannie Szafrańskiej.
z IV kadencji Rady: Arkadiuszowi Dzikowskiemu, Eugeniuszowi Rumińskiemu.
2) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że Burmistrz Leszek Tabor za 20
letnią pracę w samorządzie został odznaczony orderem Złoty Krzyż Zasługi nadanym przez
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Order wręczono na uroczystości w Polskiej
Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku w dniu 25 października br. Burmistrz z uwagi na
długoletnią pracę w samorządzie został wyznaczony do wystąpienia na tej uroczystości
dzieląc się wieloletnią pracą i doświadczeniem w pracy samorządowej.
W imieniu Zarządu pan Adam Jakubski Prezes ZIW i pan Tadeusz Malinowski kierownik
ZIW nadali Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum Leszkowi Taborowi Krzyż 90-lecia
Związku Inwalidów Wojennych RP nadanym przez Zarząd Główny ZIW Warszawa.
Burmistrz Leszek Tabor podziękował za zaszczytne wyróżnienie stwierdzając, że jest to
wyróżnienie dla wszystkich mieszkańców złożone na jego ręce.
3) Burmistrz Leszek Tabor wręczył nagrody pieniężne i listy gratulacyjne trenerom i
sportowcom za szczególne osiągnięcia sportowe .
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Nagrody otrzymali trenerzy: Piotr Ciesielski, Bartosz Mazerski i Adam Szpalerski
i sportowcy: Agnieszka Borowska, Jakub Cysewski, Cyprian Korinth, Andrzej Rogiewicz.
4) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak w imieniu samorządu złożył gratulacje pani
Elżbiecie Wysockiej z okazji wyboru na sołtysa i wręczył okolicznościową wiązankę
kwiatów. Natomiast panu Marianowi Steinigerowi podziękował za dotyczas pełnioną funkcję
sołtysa i współpracę. Pan Marian Steiniger podziękował za współpracę Burmistrzowi,
sołtysom i pracownikom Urzędu.
Solenizantami w okresie międzysesyjnym byli: Daria Mietlewska-Dura, Tadeusz BuberBubrowiecki.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 16,40 do
17,oo.
Ad 5 Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgodnie z porządkiem
obrad udzielił głosu Burmistrzowi Leszkowi Taborowi, który przedstawił informację z
działalności w okresie międzysesyjnym;
- przedłożona informacja została przyjęta do akceptującej wiadomości i stanowi załącznik nr
5 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 6 Burmistrz Leszek Tabor przedłożył radnym sprawozdanie z działalności oświaty za
2009 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad pkt 7 Podjęcie stanowisk Rady Miejskiej w sprawie:
1) braku waloryzacji progów dochodowych do celów pomocy społecznej; przedstawiła
dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sylwia Mackiewicz;
- w wyniku głosowania Rada jednogłośnie podjęła stanowisko, które stanowi załącznik nr 7
do protokołu.
2) sprzeciwu budowy Elektrociepłowni Biogazowej w Czerninie. W celu wprowadzenia do
tematu Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu z-cy kierownika Referatu
GKiSO Bożenie Falkowskiej, która poinformowała, w dniu 13 listopada 2007 r. na wniosek
firmy Aufwind Schmack Nowa Energia Sp. z o.o. z. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie określenia środowiskowych
uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji do otrzymywania
biogazu z gnojowicy i wywaru pogorzelnianego, jak również sieczki kukurydzianej w
komorach fermentacyjnych i wykorzystania wytworzonego gazu do napędu generatorów
prądotwórczych i spalania w kotłowni w granicach działki użytkowanej przez fermę o
ogólnym przerobie odpadów w ilości 112 tys. ton z czego 45 tys. gnojowicy poddawana
miałaby być procesowi fermentacji w celu uzyskania biogazu o mocy 1,69 MW, aktualnie
nosi ona nazwę budowa elektrociepłowni biogazowej w Czerninie
Skutkiem prawnym przeprowadzonego postępowania w przedmiotowej sprawie była
odmowa określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację w/w przedsięwzięcia
w dniu 12 września 2008 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w lutym 2009 r. uchyliło
w/w decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Organ ponownie rozpatrując
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wniosek wykazał zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie polegającym na
ograniczeniu wsadu do aktualnych zasobów wytwarzanych odpadów w najbliższym obszarze
tj. m.in.13 tys. ton gnojowicy i dostosowanie mocy biogazowi. Mając na względzie zebrany
materiał dowodowy Burmistrz we wrześniu 2009 r. odmówił określenia środowiskowych
uwarunkowań, ponieważ inwestor nie przyjął wariantu ograniczającego moc do wielkości
wytwarzanej gnojowicy przez fermę tj. 13 tys. ton /rok.
Samorządowe Kolegium Odwoławczego w kwietniu 2010 r. uchyliło naszą decyzję. Organ
wyższego stopnia wskazał, iż w prowadzonym postępowaniu pod uwagę należy brać dwa,
przedstawione przez inwestora warianty; tj. wariant pierwotny zakładający wykorzystanie
wsadów ogółem w ilości 95- 112 tys. ton oraz wariant alternatywny polegający na
ograniczeniu ogółu wsadów do ilości 61 tyś. ton rocznie. Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
wskazał inwestorowi zmniejszenie wsadów do aktualnej produkcji fermy w Czerninie (13
tyś. ton rocznie gnojowicy), natomiast Raport – Aneks przedłożony przez inwestora dotyczył
perspektywicznej produkcji fermy (25 tyś. ton gnojowicy rocznie), która de facto pozostaje w
sferze planów, a nie aktualnej zdolności produkcyjnej. Rozpatrując kolejny raz przedmiotową
sprawę organ wezwał inwestora do jednoznacznego i ostatecznego określenia wariantu
przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach projektowanej inwestycji wraz ze
szczegółowym opisem wybranego wariantu z uwzględnieniem form zabezpieczeń i rozwiązań
chroniących środowisko; określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko
ostatecznie wybranego wariantu w szczególności w sytuacji awaryjnej w odniesieniu do
bezpośrednio sąsiadujących kompleksów leśnych, w związku z wytwarzaniem produktu
łatwopalnego, tj. metanu zawartego w biogazie; opisu przewidywanych znaczących
oddziaływań ostatecznie wybranego wariantu na środowisko obejmującego w szczególności
skumulowane oddziaływanie wynikające z: emisji, w tym odorów, dostawy surowców,
odpadów i związanej z tym logistyki transportu w tym wyznaczenie tras transportu i dostawy,
w związku z możliwością wystąpienia skumulowanych oddziaływań w odniesieniu do
istniejących i funkcjonujących już w tym rejonie tj. istniejących zakładów. Opis ten miał
stanowić realną i rzeczową charakterystykę wskazanych oddziaływań z uzasadnieniem
wyboru; Organ prowadzący postępowanie uznał że występują braki w raporcie i jego
aneksie, które są na tyle istotne, że nie pozwalają jasno określić oddziaływania i
uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia, stąd przed podjęciem decyzji wystosowano ww.
wezwania do inwestora. Działanie organu miało na celu rozwianie wszelkich wątpliwości i
niejasności związanych z realizacją przedsięwzięcia, które swoim charakterem kwalifikowane
jest jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, organ oczekiwał od
Inwestora takiej oceny w przygotowanych dokumentach które będą stanowić realną i
rzeczową charakterystykę oddziaływań z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszego dla
budowanej a w przyszłości użytkowanej elektrociepłowni biogazowej Czernin,
zlokalizowanej przy największym gminnym skupisku wiejskiej społeczności lokalnej ok.
dwóch tys. mieszkańców oraz położonej w odległości 4 km od aglomeracji miejskiej liczącej
ponad 12 tys. mieszkańców. Przedłożona do tej pory ocena nie zawiera elementów oceny oraz
skali kryteriów dla przeprowadzenia tej oceny w odniesieniu do faktycznego oddziaływania
na środowisko . Jest ona mało czytelna, przedstawiona w postaci cyfrowej, nie odnosi się do
rzeczywistego stanu rzeczy. Przedstawienie informacji w takiej formie jest przyczyną
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niejasności i wpływa na niezrozumienie tematu analizowanego zagadnienia. Inwestor w toku
prowadzonego postępowania przygotowawczego oraz dowodowego był wielokrotnie
wzywany do przedkładania rzetelnych i rzeczowych informacji. Odpowiedzi na wezwania
były mało rzeczowe, zdawkowe, ogólnikowe, a ich treść była wielokrotnie powielana.
Przykładem tego może być dokument w postaci pierwotnego raportu i jego aneks. Udzielane
odpowiedzi i wyjaśnienia były zbyt ogólne i budziły każdorazowo wątpliwości, co do
faktycznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. W postępowaniu
dowodowym organ prowadzący postępowanie w przypadku wystąpienia wątpliwości co do
miejsca, zasięgu, posadowienia instalacji w odniesieniu do działek sąsiednich może żądać
dodatkowych wyjaśnień od strony. Wezwanie do uzupełnienia może wynikać z różnych
przyczyn, tj. istnienie wyraźnych przesłanek, że planowane przedsięwzięcie spowoduje
ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko poza terenem, do którego Inwestor posiada
tytuł prawny, czy też wystąpieniem w związku z planowanym przedsięwzięciem silnych
konfliktów społecznych, których zażegnanie jest prawdopodobne pod warunkiem realizacji
przedsięwzięcia w innej opcji. Ponadto Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Sztumie zgodnie z opinią nr 6/08 z dnia 23 czerwca 2008
r. negatywnie zaopiniowała budowę biogazowni w Czerninie, podobną opinię przedstawili
radni w trakcie obrad sesji Rady Miejskiej w Sztumie w 2008 roku. W tym czasie wpłynęło
szereg wniosków i uwag ze strony Rad Sołeckich: Czernina, Postolina, Nowej Wsi,
Sztumskiej Wsi, ul. Domańskiego i Pietrzwałdu, gdzie pojawiły się argumenty i sprzeciwy
wobec wybudowania biogazowni w Czerninie o parametrach przerobowych
przewyższających aktualną produkcję istniejącej fermy w Czerninie, użytkowanej przez Sp. z
o.o. JK PRO ROL. Użyte w konsultacji argumenty mówią o społecznej szkodliwości w
środowisku miejskim i wiejskim naszej gminy. Przeprowadzona została też w tym zakresie
rozprawa administracyjna z udziałem wszystkich stron postępowania. Organ w swojej
właściwości zobowiązany jest do oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia dlatego
też raport stanowi integralną część wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Wobec tego
wnikliwie ocenił raport i jego aneks -budowy elektrociepłowni biogazowej Czernin. Badając
go stwierdził brak dostatecznej analizy oddziaływania inwestycji na tereny narażone na
uciążliwość związaną z rozprzestrzenianiem się odorów. Jest to związane z brakiem zapisu w
zakresie emisji zapachów odorowych z tras przewozowych drogą krajową nr 55 przez miasto
Sztum, drogą wojewódzką nr 517 w kierunku miejscowości Czernin i drogą gminną Czernin
– Ferma. Organ badał zgodność planowanej inwestycji z obowiązującymi dokumentami
stanowiącymi prawo miejscowe, tj.: Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sztum
do roku 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011 oraz Plan Gospodarki
Odpadami, których kluczowym zadaniem jest m.in. podejmowania działań zmierzających do
eliminowania zagrożeń w środowisku lokalnym. Jednocześnie Inwestor na żadnym etapie
prowadzonego postępowania nie podjął analizy zgodności przedsięwzięcia z prawem
miejscowym. Biorąc pod uwagę wyniki dotychczas przeprowadzonych postępowań w
sprawie, w tym postępowania z udziałem społeczeństwa, organ prowadząc postępowanie
mając do dyspozycji cały aparat administracyjno prawny oraz fakty powszechnie znane (art.
77 § 4 Kpa), organ odniósł planowaną inwestycję do istniejących już układów
technologicznych do produkcji biogazu. Jak wynika z ogólnodostępnych informacji (m.in.
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relacja ze spotkania z Zarządem gminy Rojewo, www.okolica.wpr.pl); Redakcja Chełm z dn.
23.06.2010r. artykuł pn. „Śmierdzący biopęd”; Redakcja Gazety Słupeckiej z dn.
21.09.2010r. artykuł pn. „Protest przeciwko śmierdzącej bombie” (www.gazetaslupecka.pl);
Redakcja Przekrój 30/2010 artykuł pn. „Zgazowani”; Redakcja Rolnik Dzierżawca czerwiec
2010 artykuł pn. „Nawóz spalił pola”, instalacje te są uciążliwe dla środowiska i społeczności
lokalnej, głównie ze względu na wytwarzanie ścieku pofermentacyjnego kwalifikowanego
jako nawóz o przeznaczeniu do rolniczym, które otrzymali radni na dzisiejszej sesji .Taki stan
rzeczy, w przedmiocie doniesień o oddziaływaniu na środowisko planowanej inwestycji w
trakcie eksploatacji, nie pozostaje bez znaczenia dla rozpatrzenia niniejszej sprawy. Ponadto
jak wynika z relacji Zarządu gminy Rojewo oraz doniesień prasowych funkcjonujący obiekt
elektrociepłowni biogazowej wpływa na jakość środowiska i warunki życia mieszkańców w
rejonie lokalizacji w sposób znacznie odmienny od planowanego i analizowanego na etapie
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowiska. Wprawdzie nie można sądzić,
iż Inwestor będzie niedopełniał obowiązków wynikających z decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach, niemniej jednak sprzeczne oświadczenia inwestora przedkładane w toku
prowadzonych postępowań oraz lakoniczne udzielanie odpowiedzi na merytoryczne
wątpliwości organu prowadzącego postępowanie w sprawie wskazują na wysoką
nieodpowiedzialność i nierzetelność Inwestora w zakresie wyjaśnień tych wątpliwości.
Biorąc za przedmiot definicję zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
Środowiska dla realiów niniejszej sprawy można wyprowadzić następujący wniosek: zasada
zrównoważonego rozwoju służy do rozwiązywania konfliktów między wartościami
konkurującymi ze sobą, przy czym jedną z tych wartości jest ochrona środowiska, a drugą,
wolność gospodarcza oparta na własności prywatnej, o której mowa w art. 20 Konstytucji RP.
Ponieważ do stosowania zasady zrównoważonego rozwoju obowiązane są organy stosujące
prawo dlatego też w niniejszym postępowaniu Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zastosował tą
zasadę celem rozwiązania konkurujących ze sobą wartości wolności gospodarczej i ochrony
środowiska. Ponieważ z przeprowadzonego postępowania administracyjnego, wynika
zasadność dla środowiska rozumianego jako całość, realizacji przedsięwzięcia w kształcie
obejmującym zasoby aktualnej zdolności produkcyjnej fermy w Czerninie (13 tyś. ton
rocznie), zaś inwestor w żadnym z etapów prowadzonego postępowania nie uwzględnia takiej
skali inwestycji. Burmistrz uwzględniając nade wszystko stan faktyczny oraz nie spełnienie
przez raport wymagań określonych w Prawie Ochrony środowiska, w odniesieniu do
przepisów szczegółowych wynikających z innych ustaw oraz w odniesieniu do Konstytucji
RP po raz kolejny odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań dla skali inwestycji
proponowanych przez inwestora.
Andrzej Rendl, biegły w zakresie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji
polegającej na otrzymywaniu i wykorzystywaniu biogazu przedstawił szkodliwość odorów
powstających przy fermentacji i procesie unieszkodliwiania odpadów, przy czym stwierdził,
że odór można porównać do gnijących jaj, co też w konsekwencji wpływa na mutacje
genetyczne i nowotwory. Założenia budowa biogazowi są na skalę przemysłową i
biogazownia sama z siebie jest szkodliwa dla otoczenia. Na zachodzie generalnie
biogazownie budowane są poza miejscem zamieszkania, są oddalone od siedlisk
mieszkaniowych.
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Następnie dokonano prezentacji filmu przedstawiającego biogazownię Liszkowy.
W dyskusji udział brali:
Sołtys Sołectwa Gronajny Ryszard Potowski stwierdził, że „czegoś nie rozumie robimy
rewitalizację, aby ściągnąć turystów i nie daj Boże, aby to do nas przyszło. Wystarczy jak
przejedzie samochód z Bacutilu”.
Radny Kazimierz Barański uważa, że biogazownia bedzie miała wpływ nie tylko na
mieszkańców Czernina, ale i mieszkańców Sztumu. Na zebraniu wiejskim w Czerninie
podjęto uchwałę wyrażającą sprzeciw budowie biogazowni.
Radny Adam Kaszubski zapytał jakie byłyby korzyści z tej wielkości biogazowni, czy
zasilanie w energię byłoby również dla mieszkańców i jakiej wielkości dotyczyłoby oraz jakie
minusy.
W odpowiedzi Bożena Falkowska poinformowała, że uzyskana moc ma być wykorzystana na
funkcjonowanie fermy. Więcej informacji nie jest w stanie przekazać, gdyż nie mamy takiej
wiedzy.
W uzupełnieniu radny Andrzej Płóciennik dodał, że plusem jest energia i ciepło i jest jeden
minus, który kasuje wszystko – lokalizacja w tym miejscu jest niedopuszczalna, odór
dyskwalifikuje wszystko. Takie obiekty powinny być lokalizowane w promieniu 10 km od
budynków mieszkalnych. Taka lokalizacja doprowadzić może do wyludnienia Sztumu.
Oddziaływanie takiego gazu powoduje rozstrój nerwowy, im większy obiekt tym większa
skala problemu. Podstawowa sprawa to szczupłość strefy ochronnej i zatrucie powietrza.
Rolnicy nie będą chcieli zagospodarowywać u siebie powstałej pulpy, aby nie doprowadzić
do degradacji swoich pól.
Radny Andrzej Murawski wskazał na kolejny problem tj. transport przez Sztum.
Radny Arkadiusz Dzikowski odniósł się do filmu na którym zaprezentowano biogazownię
Liszkowy, gdzie zostało skrzywdzonych kilka osób. Zapytał, czy jest to ta sama firma, która
chce u nas budować biogazownię. Odnosząc się do stanowiska i materiałów stwierdził, że
zostały w dniu dzisiejszym na sesji przekazane radnym, z którymi nie zdążyliśmy się
zapoznać.
W odpowiedzi Bożena Falkowska poinformowała, że jest to ta sama firma.
Radny Arkadiusz Dzikowski wyraził zdziwienie że przy tak dużym nakładzie pracy nie
pokuszono się zaprosić przedstawicieli firmy na dzisiejsza sesję, którzy chcą założyć firmę na
naszym terenie. Nie znamy obecnych danych technicznych, wsadu w biogazowni w
Liszkowo. Czy były prowadzone rozmowy, że nie będzie wsadu z produkcji zwierzęcej, skąd
takie argumenty, że inwestor będzie łamał prawo.
Bożena Falkowska w odpowiedzi na wypowiedź przedmówcy stwierdziła, że szkoda, że pan
radny nie był na rozprawie administracyjnej, która trwała od godz. 10tej do 20tej z udziałem
inwestora i każdy mógł wziąć udział i zadawać pytania. Rozprawa była bardzo szczegółowa.
Mamy obawy i wątpliwości i dlatego musi to być jednoznacznie wyjaśnione.
Arkadiusz Dzikowski stwierdził, że podają dość istotne zarzuty w stosunku do ewentualnej
działalności inwestora i do jego nierzetelności i braku zachowania powagi przy rozmowach, które były
do tej pory. My, jako Rada podejmując dzisiaj decyzję przypominam jest to decyzja o całkowitym
sprzeciwie budowy biogazowni. Chcielibyśmy usłyszeć stanowisko tego inwestora. Inwestor
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prawdopodobnie opiera się na prawie administracyjnym . Z tego, co udało ustalić były trzy decyzje
SKO. Przy czym w ostatniej decyzji SKO Kolegium wskazuje, że Urząd bezzasadnie wezwał
wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Nie polemizuję nt. dokumentów, które wpływają do Urzędu
w tej sprawie i które mają daleko idące konsekwencje, ponieważ postanowienie z 01 września jest
bardzo konkretne to już nie jest decyzja SKO jedna, czy druga, ale jest to postanowienie.
Postanowienie mówiące o wyznaczeniu Burmistrzowi załatwienia sprawy w ciągu 14 dni od dnia
otrzymania niniejszego postanowienia oraz zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób
winnych nie załatwienia sprawy przez Gminę. Ja nie wnikam, czy kolejna decyzja, którą pan
Burmistrz wydał po tym postanowieniu. Pytam o dalsze konsekwencje tego postępowania. Jak można
podejmować tak jednoznaczne decyzje w momencie, kiedy dostajemy dokumenty na 5 min. przed
sesją. Czy znane są oprócz negatywnie, źle funkcjonujących biogazowni i fatalnie wpływających na
środowisko i na czynniki ludzkie przykłady biogazowni działających w sposób prawny. Podejrzewam,
że gdybyśmy mieli zebrać taki materiał to pewnie byśmy też go zebrali. Druga sprawa jest taka,
dlaczego to stanowisko nie zakłada żadnego wyjścia alternatywnego, czy mówimy o sprzeciwie
wobec budowania biogazowni, czy mówimy o innych warunkach, na których ta biogazownia ma
działać, a więc o wielkości wsadu, przerobu, wielkości tej inwestycji. W tym stanowisku, jest
napisane tylko jedno „nie dla biogazowni”; takie zakładanie jest nieuczciwe wobec przyszłego
inwestora.
Bożena Falkowska poinformowała, że jest mowa o biogazowni o mocy 1,6 MW.
Radny Arkadiusz Dzikowski stwierdził, że nie ma żadnej alternatywy. Jednym z warunków, który
jest wymieniony w stanowisku, że jesteśmy „narażeni…” , jak wskazałem nie mamy do czynienia na
razie z nieprawidłowo funkcjonującą gospodarką odpadową, zakładając coś takiego jest nieuczciwe w
stosunku do inwestora, który nie ma możliwości przedstawienia swojego stanowiska. Chciałbym
dowiedzieć się , jaki będzie dalszy los postanowienia SKO i jakie to będzie miało skutki dla
ewentualnego wydania środowiskowych warunków. Warto zaznaczyć, iż do chwili obecnej strona
była na etapie pozyskiwania dotacji na realizację planowanej inwestycji, która nie została przez nią
otrzymana, wobec braku otrzymania decyzji środowiskowej z marca 2009 roku. W takiej natomiast
sytuacji brak uzyskania dotacji spowoduje konieczność zwrócenia się przez stronę, czyli przez
inwestora do organu, czyli Urzędu o naprawę powstałej z tego tytułu szkody. To nie jest szantaż to jest
dokument, który został złożony, chciałbym się dowiedzieć od pana Burmistrza jak to dalej będzie
wyglądało?. Ja nie szantażuję, ale inwestor powinien być na tej sesji i powinien tego słuchać o czym
teraz mówimy. Podejmujemy decyzję, która ma olbrzymie znaczenie społeczne, co do tego nie ma
wątpliwości, ale ma też olbrzymie znaczenie finansowe. Ja nie podważam wiarygodności filmu, który
został tu pokazany, ale to jest sytuacja patologiczna i taką sytuację należy „ścigać” z Urzędu.
Natomiast podejmowanie tak restrykcyjnego stanowiska moim zdaniem jest w tej chwili
nieuzasadnione. Nie znamy wszystkich przesłanek tego zjawiska, dlatego wnioskuję o odrzucenie
tego stanowiska w tym brzmieniu i przełożenie głosowania nad tym stanowiskiem na następnej sesji.
Następna sesja ma się odbyć jeszcze przed upływem kadencji 10 listopada 2010 i proponuję, aby
odbyła się w obecności 2 stron.
Radny Waldemar Fierek stwierdził, że sprawa protestu przeciwko budowie biogazowni w Czerninie
nie wyniknęła tydzień temu, ani dzisiaj ta sprawa toczy się od kilkunastu miesięcy i ten sprzeciw był
już złożony kilkanaście miesięcy temu. Ja miałem tą przyjemność lub nieprzyjemność uczestniczyć w
tej rozprawie administracyjnej, która trwała kilkanaście godzin, na której byli przedstawiciele gminy i
byli wszyscy chętni, którzy mieli chcieli uczestniczyć, przed nikim drzwi nie były zamknięte. Od tego
momentu nie mam żadnej wątpliwości, że ten sprzeciw jest niezbędny. Korzyści gmina z tego tytułu
nie będzie miała żadnych, ponieważ jest to inwestycja prywatna i to ktoś robi po to, aby mieć z tego
korzyść. Firma zatrudni 2 ludzi i na pewno na ćwierć etatu. Codziennie do tej biogazowni będzie
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musiało dojechać 40 TIR-ów; proszę sobie już nic nie wyobrażać tylko te 40 TIR-ów jadących przez
Sztum, przez Stary Targ, czy też przez Mikołajki, bo one muszą przejechać, ale wszystkie przyjadą do
Czernina i wszystkie będą śmierdziały. Już na samym etapie dowiezienia tych produktów już
będziemy mieli smród, a do tego będziemy mieli rozjeżdżone drogi, nie mając w zamian za to nic.
Burmistrz Leszek Tabor stwierdził , że zupełnie dziwną się wydaje sprawa, że SKO jeszcze nie
podjęło decyzji, a już wiadomo, jaka to będzie decyzja. Nie pierwszy to przypadek, że SKO jeszcze
nie wydało decyzji, a już się uprzedza, jaka ona będzie, dziwna jest ta sytuacja. Trudno jest też mówić,
że 5 minut przed sesją radni dowiadują o treści stanowiska, gdyż pan radny udowodnił, że wiedza jest
bardzo szczegółowa. Jeżeli pan radny chce zorganizować spotkanie z inwestorem to proszę na
zebrania sołeckie jechać, bo radni się już wielokrotnie spotykali i to nie jest jakieś zaskoczenie dla
radnych, jest to wynik z konsultacji z radnymi, resortową komisją Rady Miejskiej i są podane fakty.
Nie ocenimy firmy, która ma tą biogazownię, która została pokazana na filmie. Są pokazywane tylko
skutki. Weźmy pod uwagę Gościszewo; malutki problem z browarem, a mieszkańcy nie mogą
smrodu wytrzymać, ale wg. instytucji kontroli jest w porządku. Należy zadać sobie pytanie, co będzie
w Czernienie? ile ton odpadów- 30 tysięcy ton, 3 razy więcej niż do Uśnic taka będzie skala, ale
Uśnice wywożą to, co przerobią to już nie ma żadnego problemu odorowego, bo to idzie na karmę dla
kotów, psów itd. Natomiast te 100 tysięcy, które będzie w Czerninie to będzie wywiezione na pola i
to jest problem. Jak było spotkanie z inwestorem, to on sam przyznał, że są 2 najsłabsze elementy w
tej inwestycji dowóz i utylizacja. Dla mnie jedynym kryterium czy to jest szkodliwe, czy inwestor
będzie mieszkał przy tej biogazowni, ale oni tutaj nie mieszkają; Oni chcą robić tutaj tylko interesy.
Niech wybuduję dom i na własnym przykładzie pokażą, że ta inwestycja nie jest uciążliwa. Gmina
Sztum potrzebuje 6MW mocy, a już produkujemy w Koniecwałdzie 18 jak ruszy Postolin będzie 34 i
jak będzie Szpitalna Wieś to będzie kolejne 20 MW. Także my swój obowiązek wobec świata i
Ojczyzny spełniamy z dużą nawiązką. Oczywiście, że możemy dyskutować, ale proszę inwestora
zaproś na zebranie wiejskie do Czernina, Postolina, Sztumskiej Wsi (...).
Radny Arkadiusz Dzikowski potwierdził fakt posiedzenia Komisji Rady, ale sprawa jest bardzo ważna
i nie wydaje się, że obrady jednej komisji wystarczyły, aby wszyscy radni powzięli wiedzę
odpowiednią na ten temat. Treść tego stanowiska, nie była przedmiotem głosowania Komisji,
ponieważ ta treść została sformułowana przed sesją, a dzisiaj została przedłożona. To są fakty, ja nie
chcę stawać po żadnej ze stron. Naturalnie, że należy wystrzegać się inwestycji szkodliwych dla
środowiska i szkodliwych dla mieszkańców. Natomiast nie chciałbym jako radny podejmować tak
ważnych decyzji, bo to jest stanowisko Rady na podstawie niepewnych danych w tak ważnych

sprawach. Spotkania w sołectwach odbywają się, ja nie mieszkam w sołectwie, pracuję gdzie
indziej i nie mam obowiązku być na tych spotkaniach. Na tej sali niestety mamy bardzo
obszerny materiał, ale proszę o uzupełnienie tego materiału.
Burmistrz Leszek Tabor przypomniał, że przy poprzedniej inwestycji obiecywano 60 miejsc
pracy, szczelne zbiorniki i takie decyzje wydano, ale nie zrealizowano. My nie jesteśmy
przeciwko budowie biogazowni jesteśmy za dostosowaniem wielkości biogazowni do
wielkości fermy.
Radny Kazimierz Barański poinformował, miał przyjemność uczestniczyć w spotkaniu z
przedstawicielami tej firmy i dziwi się panu radnemu Dzikowskiemu, że chce nam
zafundować taki zakład. Każda biogazownia śmierdzi. Na zadane pytanie dlaczego nie
chcecie budować biogazowni odpowiadającej wielkości fermy to odpowiedź była, że
ekonomia się nie zamyka. Zgłaszam wniosek, aby w dniu dzisiejszym przegłosować to
stanowisko.
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Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez
radnego Kazimierza Barańskiego, jako wniosek dalej idący: wniosek przyjęty wynikiem 13
za, przy jednym głosie wstrzymującym.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu pani Bożenie Falkowskiej, która
przedstawiła treść stanowiska.
Głos zabrał radny Arkadiusz Dzikowski odnosząc się do treści stanowiska stwierdził, co nas
obchodzi konflikt z inwestorem. Uważa, że treść stanowiska jest nieprecyzyjna, a Rada
powinna wyrazić chęć rozmowy z inwestorem.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod głosowanie stanowisko w sprawie
sprzeciwu dot. budowy elektrociepłowni biogazu w Czerninie o mocy 1,69 MW na terenie
fermy trzody chlewnej w Czerninie poddał: stanowisko w wyniku głosowania zostało przyjęte
przez Radę wynikiem głosów 8 za, przy 5 głosach wstrzymujących. Stanowisko stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił 10 min. przerwę w obradach. Podczas
przerwy zwolnili się radni: Sylwia Monkielewicz, Adam Kaszubski, Kazimierz Barański i
Arkadiusz Dzikowski (opuścił obrady bez zgłoszenia u Przewodniczącego Rady). W dalszych
obradach udział brało 10ciu radnych.
Ad pkt 8 Interpelacje i zapytania radnych:
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak odczytał podziękowanie dyrektora Publicznego
Przedszkola Nr 1 w Sztumie skierowane do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora
w brzmieniu następującym: Pracownicy, rodzice oraz dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1
w Sztumie składają serdeczne podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie projektu
termomodernizacji budynku naszego przedszkola. Środki finansowe, które władze
samorządowe przeznaczyły na ten cel umożliwiły jego realizację. Dzisiaj z zadowoleniem
oglądamy efekt tak dużego przedsięwzięcia. Nowa kolorystyka elewacji i estetycznie
urządzone wnętrze przedszkola przyczynią się do zwiększenia wrażliwości dzieci, pomogą
uczyć ich dopatrywania piękna we wszystkich aspektach życia. Cieszymy się i jesteśmy
dumni, że przedszkolny obiekt zmienił swój wizerunek.
Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania:
1) Radna Bożena Rogowska zgłosiła, że pobocze drogi w kierunku miejscowości Parowy jest
porośnięte krzakami, które utrudniają widoczność wyjeżdżającym samochodom od strony
Kwidzyna i przy wyjeździe z indywidualnych gospodarstw. Prosi o spowodowanie wycięcia
tych krzaków.
Przystanek autobusowy przy ulicy Domańskiego jest zdewastowany (pozostała tylko jedna
ściana), grozi zawaleniem. Przystanek należy wyremontować lub zdemontować to, co po nim
pozostało i postawić nowy.
Następnie radna zapytała, czy istnieje możliwość dofinansowania z budżetu gminy
doprowadzenia wody do gospodarstwa indywidualnego. Chodzi o wykonanie prac ziemnych,
wykopu o długości 250 mb.; zainteresowane osoby zakupiły rury.
2) Radny Piotr Rogoziński zapytał, kiedy zostaną wycięte uschnięte drzewa w przy budynku
w Piekle 20 ?.
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3) Radny Waldemar Fierek w imieniu mieszkańców i osób handlujących na hali targowej
zgłosił uciążliwość związaną z rozbiórką budynków po byłym ZGKiM; pył zasypuje towar
osób handlujących na targowisku.
4) Radny Bartosz Mazerski w imieniu radnego Adama Kaszubskiego zapytał na jakim etapie
jest strona internetowa miasta oraz czy zostaną wykonane zejścia dla osób niepełnosprawnych
przy nowobudowanym bulwarze (dotyczy zejścia przy sklepie Sokół).
Ad pkt 9 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
9.1. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok (uchwała nr
LI/403/10) przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady);
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (10 głosów za) i stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
9.2. projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu i
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze
(uchwała Nr LI/404/10 przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska
informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (10 głosów za). Uchwała
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
9.3 projekt uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia
inkasentów (uchwała Nr LI/405/10 przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Danuta
Wiatrowska informując o pozytywnej opinii resortowych Komisji Rady Miejskiej;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (10 głosów za). Uchwała
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
9.4. projekt uchwały w określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (uchwała Nr
LI/406/10) przedstawiła kierownik referatu ds. podatkowych Iwona Sanewska informując o
pozytywnej opinii wszystkich resortowych komisji Rady Miejskiej;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (10 głosów za). Uchwała
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

9.5. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych (uchwała Nr LI/407/10 przedstawiła kierownik referatu ds. podatkowych
Iwona Sanewska informując o pozytywnej opinii wszystkich resortowych komisji Rady
Miejskiej;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (10 głosów za). Uchwała
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
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9.6. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/292/09 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od
nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa (uchwała Nr LI/408/10 przedstawiła
kierownik referatu ds. podatkowych Iwona Sanewska informując o pozytywnej opinii
wszystkich resortowych komisji Rady Miejskiej;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (10 głosów za). Uchwała
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
9.7. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/208/08 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 października 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów
oraz terminów i sposobu płatności opłaty (uchwała Nr LI/409/10 przedstawiła kierownik
referatu ds. podatkowych Iwona Sanewska informując o pozytywnej opinii wszystkich
resortowych komisji Rady Miejskiej;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (10 głosów za). Uchwała
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
9.8. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/326/09 Rady Miejskiej z dnia
29.12.2009r. dot. zatwierdzenia GPRPA na 2010 r. (uchwała Nr LI/410/10) przedstawił
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Mieczysław Kłopotowski
informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (10 głosów za). Uchwała
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
9.9. projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż działek położonych w obrębie 2 Miasta
Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi położonymi przy ul. Lipowej i
Nowowiejskiego w Sztumie (uchwała Nr LI/411/10) przedstawiła kierownik referatu
gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego Agnieszka Topolewska-Reksa;
W dyskusji udział brali:
Radna Mirosława Szpalerska w imieniu radnej Sylwii Monkielewicz zapytała dlaczego nie są
wytypowane do sprzedaży działki przy ulicy Chełmińskiej 5 w Sztumie oraz czy została
zrealizowana uchwała dotycząca sprzedaży działek przy ulicy Lipowej 6.
W odpowiedzi kierownik referatu GNiPP Agnieszka Topolewska-Reksa wyjaśniła, że na
kupno działek przy Chełmińskiej zostały złożone trzy wnioski; dlatego jest to wniosek do
rozpatrzenia w innym terminie.
Natomiast Burmistrz Leszek Tabor ustosunkował się do drugiego pytania wyjaśniając, że
jeżeli chodzi o wspólnotę mieszkaniową , której współwłaścicielką jest moja mama to ta
uchwała nie jest i nie będzie realizowana, gdyż osoby, które składały wniosek o kupno
powymierały, a spadkobiercy nie są zainteresowani – takie są oświadczenia.
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (10 głosów za). Uchwała
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
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9.10. projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż części działki nr 573/2 położonej w
obrębie 2 Miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej (uchwała Nr LI/412/10) przedstawiła kierownik referatu gospodarki
nieruchomościami i planowania przestrzennego Agnieszka Topolewska-Reksa;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (10 głosów za). Uchwała
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
9.11 . projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie rozstrzygnięcia wyniku
konkursu na nazwę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż północno-wschodniej brzegu Jeziora
Sztumskiego od ulicy Jagiełły do ulicy Reja w Sztumie (uchwała Nr LI/413/10) przedstawiła
kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego Agnieszka
Topolewska-Reksa;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (10 głosów za). Uchwała
stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 9 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
1) Kierownik Referatu GKiSO Mieczysław Kłopotowski w odpowiedzi na wniosek radnej
Bożeny Rogowskiej w sprawie odkrzaczenia drogi Sztumska Wieś – Górki wyjaśnił, że jest to
droga wojewódzka i wniosek przekaże właścicielowi drogi. Natomiast na remonty
przystanków autobusowych, na wyłonienie wykonawcy odbędzie się przetarg. W dniu
jutrzejszym pojedzie z pracownikiem PWiK na wskazane miejsce w celu ustalenia sprawy
demontażu pozostałości po przystanku.
Prezes PWiK Władysław Lewko w odpowiedzi na zapytanie radnej Bożeny Rogowskiej w
sprawie dofinansowania wykopów pod wykonanie wodociągu wyjaśnił, że w tym zakresie
szczegółowo mówi ustawa że prace ziemne tj. wykopy należy wykonać we własnym zakresie
oraz podłączenie przyłącza. Przy czym jesteśmy w stanie udzielić pomocy w zakresie
fachowego podłączenia, ułożenia rur, zainstalowania za darmo wodomierza.
2) W odpowiedzi na wniosek radnego Piotra Rogozińskiego w sprawie usunięcia drzew w
Piekle 20 Mieczysław Kłopotowski wyjaśnił, że jest to w pasie drogi wojewódzkiej i sprawę
przekaże według właściwości.
3) Burmistrz Leszek Tabor na uwagę zgłoszoną przez radnego Fierka dotyczącą rozbiórki
obiektów po ZGKiM i związane z tym uciążliwości wyjaśnił, że pracownicy referatu
inwestycji odbyli spotkanie z inwestorem o przeniesienie rozkruszarki bliżej jeziora
przyznaje, że nie przewidzieliśmy tego. Sytuacja się zmieni jak będzie inny kierunek wiatru.
4) Sekretarz Miasta i Gminy Antoni Downarowicz w odpowiedzi na wniosek radnego Adama
Kaszubskiego (zgłoszony przez Bartosza Mazerskiego) poinformował, że nowa strona
internetowa już jest gotowa, ale niewidoczna, gdyż jest w trakcie przenoszenia danych. W
przyszłym tygodniu będzie dostępna. Natomiast Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na
pytanie dotyczące zejścia dla osób niepełnosprawnych przy sklepie Sokół w kierunku deptaka
poinformował, że jest to teren objęty rewitalizacją i jest to teren gminny ze względu na duży
spadek terenu nie można wykonać zejścia. Jednakże po zakończeniu inwestycji będziemy
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prowadzić rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową, aby na ich gruncie wykonać zejście, gdyż
jest to logiczne, aby w tym miejscu było zejście.

Ad pkt 10 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna, ostatnia LII sesja w tej
kadencji odbędzie się 10 listopada 2010 roku o godz. 16,oo.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad LI sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania obrad od godz. 16,oo do 20,10.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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