Protokół Nr II/10
z obrad II sesji Rady miejskiej w Sztumie
z dnia10 grudnia 2010 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad II sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak. Przywitał zaproszonych gości, dyrektorów jednostek gminnych, sołtysów,
przedstawicieli prasy lokalnej, radnych powiatowych, burmistrzów, pracowników Urzędu i
radnych Rady Miejskiej. W trakcie obrad doszedł radny Andrzej Babieczko. Rada obradowała
w pełnym składzie osobowym .
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 poinformował, że radni wraz z
zawiadomieniem otrzymali następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie zgłoszonych zmian.
3. Przyjęcie ślubowania Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.
4. Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora.
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) powołania stałych komisji Rady Miejskiej,
2) powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej oraz ich
Przewodniczących – przedstawi Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak.
6. Zakończenie obrad.

- uwag i dodatkowych propozycji nie zgłoszono do porządku obrad. Porządek obrad stanowi
załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Radny Andrzej Murawski poprosił o głos i jako Przewodniczący Klubu Radnych Komitetu
Wyborczego Wyborców Razem Dla Powiśla zgłosił Klub w składzie następującym:
1. Murawski Andrzej – przewodniczący
2. Banasik-Zarańska Róża
3. Babieczko Andrzej
4. Barański Kazimierz
5. Buber-Bubrowiecki Tadeusz
6. Fierek Waldemar
7. Mazerski Bartosz
8. Oleksiak Czesław
Zgłoszenie Klubu stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 3 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak stwierdził, że dzisiejsza sesja ma
niezwykle doniosły i uroczysty charakter ze względu na złożenie ślubowania przez pana
Leszka Tabora na urząd Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. W tym miejscu Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Sztumie Halina Tymoszuk przedstawiła sprawozdanie z II
tury wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Sztum zgodnie z załącznikiem nr 4A do
protokołu oraz wręczyła zaświadczenie o wyborze (..).
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Rada przyjęła ślubowanie złożone przez Pana Leszka Tabora na Urząd Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum. Przewodniczący Rady odczytał rotę ślubowania a Pan Leszek Tabor powtórzył
treść roty „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”.
Burmistrzowi Miasta i Gminy Leszkowi Taborowi gratulacje i wiązanki kwiatów przekazali
mieszkańcy Sztumu, radni powiatowi, przedstawiciele organizacji, radni i przewodniczący
rady itd.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak korzystając z uroczystej części obrad poinformował,
że będziemy kontynuować zwyczaj składania życzeń i wręczania okolicznościowych
wiązanek kwiatów solenizantom obchodzącym imieniny w okresie międzysesyjnym. Proszę,
aby radni na przygotowanej liście wpisali datę obchodzonych imienin.
Solenizantami w okresie międzysesyjnym byli: Andrzej Babieczko, Andrzej Murawski.
Obecnemu solenizantowi złożono życzenia i wręczono okolicznościową wiązankę kwiatów.
Ad pkt 4 Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora. Przed chwilą z woli
mieszkańców składając ślubowanie objąłem zaszczytny urząd Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum. Piękna jest ta rola ślubowania i oddaje w pełni istotę tego bardzo ważnego aktu ale też
i treść moich myśli, które z tym są związane.
Już po raz czwarty składam takie ślubowanie z woli mieszkańców. Chciałbym serdecznie
podziękować wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem w tych wyborach. Zwracam się
także do tych wszystkich których nie przekonałem, mieli i mają wątpliwości, którzy oddali
głos na moich szanownych konkurentów, którym dziękuję za wspólną kampanię, która
wszystkich zmusiła do refleksji. Waszych oczekiwań też postaram się nie zawieść. Będę
pracować dla pomyślności wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Sztum.
Jestem bardzo wzruszony bo w polskich warunkach szybkiego zużywania się różnych osób
sprawujących funkcje publiczne, tak długie okazywanie mi zaufania jest dla mnie
szczególnym wyróżnieniem.
Traktuję ten urząd, który przed chwilą objąłem jako wielki zaszczyt ale przede wszystkim
jako wielką odpowiedzialność wobec mieszkańców i motywacją do ciężkiej, bardzo
stresującej i wyczerpującej pracy. Będę starać się współpracować ze wszystkimi, którzy chcą
dla tej społeczności jak najwięcej i jak najlepiej zrobić bo nikt nie ma monopolu na mądrość,
ma jedynie słuszną rację. Bardzo liczę na wszystkie środowiska, organizacje, wielu ludzi
naszej społeczności, władze sołectw oraz nowych radnych, a także pracowników
samorządowych, kierownictwo tych instytucji.
Moim celem tak jak przedstawiałem w tej kampanii razem z grupą kandydatów na radnych o
społeczne zaufanie i jest kontynuowanie zmian i rozwoju, które samorząd sztumski realizuje
od wielu lat na miarę swoich możliwości, które ostatnio zostały wzmocnione przez środki
pozyskane z Unii Europejskiej, które skutecznie pozyskaliśmy.
Mimo wątpliwości niektórych środowisk, osób i części mieszkańców z naszej 18 tysięcznej
społeczności dostrzegam, że jesteśmy na takiej drodze, że wiele się zmienia na lepsze na
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Ziemi Sztumskiej, że to jest coraz lepsza Gmina i coraz lepsze życie mieszkańców. Dali temu
wyraz w ostatnich wyborach, ponownie wybierając wielu radnych z poprzedniej i
poprzednich kadencji, a mi ponownie powierzyć urząd Burmistrza.
Czeka nas wspólnie ciężka praca, ale przecież wiedzieliśmy o tym od samego początku.
Najważniejsze zadania to:
a) dokończenie wielu rozpoczętych inwestycji
b) rozliczenie się z Unia Europejską
c) inwestycje drogowe
d) zagospodarowanie specjalnej strefy ekonomicznej i warunków do rozwoju gospodarczego
e) stworzenie warunków do rozwoju turystyki
f) przygotowanie się do nowego budżetu z Unią Europejską
g) rozwój obszarów wiejskich
h) budownictwo wielorodzinne
g) integracja mieszkańców i wzmacnianie poczucia wspólnotowości
h) pomoc rodzinie i młodemu pokoleniu (mieszkać, pracować, żyć)
g) poprawa współpracy z powiatem sztumskim, o który walczyliśmy i którego ciężar
tworzenia przede wszystkim ponieśliśmy
h) poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Przedstawiłem pewien kierunek myślenia o przyszłości naszej wspólnoty
samorządowej gminy. Wynika on z głębokiej znajomości potrzeb i oczekiwań mieszkańców.
Nie obiecuję cudów bo w tej kategorii przecież nie startowałem. Startowałem w kategorii
burmistrza, odpowiedzialnego samorządowca, który zrobi wszystko, aby skutecznie w
stosunku do planów, oraz efektywnie w stosunku do możliwości i zasobów gminy
zrealizować jak najwięcej dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy
Sztum, zgodnie z prawem oraz zdrowym rozsądkiem. Zapraszam wszystkich do wspólnej
pracy w myśl hasła „Razem możemy to zrobić”.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił 20 min przerwę w obradach i zaprosił
wszystkich na kawę
Ad pkt 5.1. Po wznowieniu obrad przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zabrał głos i
przedstawił projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania stałych komisji Rady
Miejskiej (uchwała Nr II/5/10,
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu.
5.2. Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił projekt uchwały w sprawie
powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej oraz ich Przewodniczących
(uchwała Nr II/6/10)
W dyskusji udział brali:
Radna Sylwia Monkielewicz zgłosiła zamianę w składzie osobowym w Komisji Edukacji,
Kultury i Spraw Społecznych w miejsce pana Sławomira Lipskiego wpisać Wiesławę
Chabowską z Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa. Natomiast w miejsce
pani Wiesławy Chabowskiej wpisać pana Sławomira Lipskiego. Takie też były ustalenia na
poniedziałkowym spotkaniu z radnymi.
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Radny Adam Kaszubski poinformował, że na poniedziałkowym spotkaniu nie wyraził zgody
na pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i swoją decyzję podtrzymuje.
Uważa, że w Radzie są radni z większym doświadczeniem w pracy samorządowej wskazując
na tą funkcję radnego Kazimierza Barańskiego.
Radny Andrzej Murawski w odpowiedzi na wypowiedź przedmówcy stwierdził, że stało się
tradycją i zasadą, że przewodniczącym Komisji Rewizyjnej jest radny tej „drugiej strony”
Uważa, że złą metodą byłoby uciekanie od pełnienia tej funkcji.
Radny Adam Kaszubski odpowiedział, że nie mówi, że nie chce być członkiem Komisji
Rewizyjnej. Nie chcę być przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, gdyż nie posiadam
odpowiedniego doświadczenia. Proponuję, aby tę funkcje pełnił radny Kazimierz Barański, z
większym doświadczeniem samorządowym.
Radny Kazimierz Barański uważa, że byłoby niezręcznie, aby z tego samego ugrupowania,
którego jest pan burmistrz, miałbym kierować pracą Komisji Rewizyjnej i kontrolować
działalność burmistrza.
Radny Waldemar Fierek stwierdził, że jak pamięta to tak było od zawsze, że
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był radny umownie zwanej „drugiej strony” i nadal to
podtrzymuję, aby przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był radny Adam Kaszubski. Chyba
się radny nie „wykręca” od pełnienia tej funkcji ?
Radny Adam Kaszubski stwierdził, że nie „wykręca” się od roboty i nadal podtrzymuję swoje
stanowisko. Zostałem postawiony w niezręcznej sytuacji.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że na spotkaniu z radnymi, radna
Sylwia Monkielewicz wyraziła zgodę na pełnienie funkcji przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej. Jednakże po godzinie zatelefonowała z informacją, ze rezygnuje uzasadniając
brakiem czasu z uwagi na to, że ma małe dziecko. Dziwi mnie taka postawa, gdyż decydując
się na kandydowanie na radnego należało zdawać sobie sprawę z tego, że wiążą się z tym
określone obowiązki.
Radny Andrzej Murawski chciałby przekonać radnego Adama Kaszubskiego na wyrażenie
zgody na objęcie funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej; jeżeli się okaże po jakimś
czasie nie daje rady może wówczas wystąpić do Rady o rezygnację.
Radny Adam Kaszubski odpowiedział, że nadal podtrzymuje swoje stanowisko.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił 10 min. przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że w czasie
przerwy na spotkaniu ze wszystkimi radnymi doszliśmy do porozumienia. Ze składu
osobowego Komisji Rewizyjnej wycofał się radny Kazimierz Barański i w miejsce to wpisuje
się radną Wiesławę Chabowską i radny Adam Kaszubski wyraził zgodę na pełnienie funkcji
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
- w wyniku głosowania uchwała w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji
Rady Miejskiej oraz ich Przewodniczących została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 7 do niniejszego protokołu.
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Ad pkt 6 Zakończenie obrad.
W punkcie tym Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że do pana Leszka
Tabora wpłynęło wiele gratulacji i życzeń z okazji ponownego wyboru na stanowisko
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum. Ponadto Przewodniczący przedstawił następujące
informacje:
1) w dniu dzisiejszym radni otrzymali po dwa egzemplarze; druki oświadczeń majątkowych,
które należy złożyć terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania; to jest w nieprzekraczalnym
terminie do 31 grudnia br. W oświadczeniach należy podać dochody brutto za 11 miesięcy.
Wypełnione oświadczenia należy złożyć na moje ręce lub w Biurze Rady u pani Jaźwińskiej.
Do pierwszego składanego oświadczenia na początku kadencji należy dołączyć również
oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem
mienia gminy, jeżeli taka działalność jest prowadzona lub oświadczenie o nieprowadzeniu
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy (takie druki oświadczeń zostały
załączone do oświadczeń majątkowych radnych).
2) kolejna sprawa; zwłaszcza dla nowych radnych to sposób zatwierdzania protokołów z
obrad sesji Rady. Po otrzymaniu zawiadomienia, w którym jest informacja, że protokół
wyłożony jest do wglądu w Biurze Rady należy zapoznać się z jego treścią i podpisać się na
wyznaczonej do tego stronie w protokole. W przypadku niejasności lub uwag proponuję to
wyjaśnić na bieżąco z protokolantem. Chciałbym poinformować, że w protokole są
streszczenia wypowiedzi, a nie ich cytowanie. Jeżeli radny ma takie życzenie, aby jego
wypowiedź została napisana dosłownie (wprost zacytowana) proszę składać na piśmie swoje
wypowiedzi do protokolanta na sesji.
3) pragnę poinformować, że na poniedziałkowym spotkaniu z radnymi ustalano, że nadal
będzie tworzony Fundusz Rady. Na ten cel radni z diety radnego zadeklarowali miesięczne
potrącenie w wysokości 35 zł. Ja osobiście będę przekazywał na Fundusz Rady kwotę 110 zł.
4) następna III sesji odbędzie pod koniec grudnia br.
- zasadniczym tematem będzie podjęcie uchwały w sprawie środków niewygasających
i uchwalenie planów pracy komisji Rady Miejskiej na 2011 rok .
W związku z wyczerpaniem porządku obrad II sesji Rady Miejskiej zamykam obrady
i dziękuję Wszystkim za udział.
Czas trwania obrad od godz. 14,oo do 16,30.
Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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