Protokół nr XLVII/10
z obrad sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 26 maja 2010 r.
Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący rady Czesław Oleksiak poprosił Wszystkich, aby
chwilą ciszy uczcić pamięć zmarłej pani Leokadii Ćwirko- Zielińskiej.
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XLVII sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej Czesław Oleksiak. Przywitał zaproszonych gości, dyrektorów jednostek gminnych,
sołtysów, burmistrzów, pracowników Urzędu i radnych Rady Miejskiej. Stwierdził
prawomocność obrad, gdyż na 15- osobowy skład Rady Miejskiej w obradach brali udział
wszyscy radni.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista obecności osób uczestniczących w obradach stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 3 do 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 XLVI z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej z dnia 30
kwietnia 2010 roku.
4. Przedstawienie informacji na temat realizacji programu poprawy bezpieczeństwa na
drodze krajowej nr 55 na terenie gminy Sztum oraz perspektyw budowy obwodnicy
Sztumu; przedstawi z-ca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Gdańsku Robert Marszałek.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmiany uchwały nr XLIII/326/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2009
roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok,
2) zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
3) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej położonej w ob.
Geodezyjnym Sztumskie Pole, stanowiącej gminny zasób nieruchomości na
nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej,
4) wynajęcia w drodze przetargu na czas nieokreślony nieruchomości gruntowych poł.
w Zajezierzu stanowiących gminny zasób nieruchomości,
5) rozpatrzenia skargi wspólnoty Mieszkaniowej Plac Wolności 26 w Sztumie;
referują pkt 6/1 kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich
Mieczysław Kłopotowski, pkt 6/2 skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska, pkt

6/3-5 kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
Agnieszka Topolewska-Reksa.
7. Przedstawienie protokołu pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli wydania decyzji
środowiskowej i decyzji lokalizacyjnej budowy dla Polskiej Fabryki Wodomierzy i
Ciepłomierzy „Fila” w związku z publicznymi zarzutami dot. niekompetencji
pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie; przedstawi przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Arkadiusz Dzikowski.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad
w punkcie 4 przedstawienie informacji dot. stanu powodziowego, którą przedstawi Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor
- ze zgłoszoną autopoprawką porządek obrad w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak podziękował Panu Ryszardowi
Mazerskiemu za zorganizowanie XX Międzynarodowego Biegu Solidarności w Sztumiewręczono okolicznościową wiązankę kwiatów.
Pan Ryszard Mazerski również podziękował za pomoc w zorganizowaniu XX
Międzynarodowego Biegu Solidarność m.in. partnerom, instytucjom, ludziom dobrej woli.
Ponadto dodał, że przy organizacji biegu pracowało ok. 100 ludzi. Podziękował również
Radzie Miejskiej za wsparcie i na ręce Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława
Oleksiaka oraz Burmistrza Sztumu Leszka Tabora złożył medal XX Międzynarodowego
Biegu. Dodał, że bez tego wsparcia nie można byłoby mówić o „takiej imprezie”.
Ad pkt 3 Protokół nr XLVI/10 z dnia 30 kwietnia 2010 r. do wglądu wyłożony w Biurze
Rady Miejskiej. Radni zapoznali się z treścią protokołu, uwag nie zgłosili i protokół
podpisali;
- w wyniku głosowania protokół zatwierdzony został jednogłośnie pozytywnie.
Ad pkt 4 Informacja o stanie powodziowym.
Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że w gminie działa Gminne Centrum Zarządzania
Kryzysowego. 21 maja br. został przez Wojewodę ogłoszony stan powodziowy. 23 maja br. o
12,oo odbyło się spotkanie na śluzie w Białej Górze z Wojewodą Pomorskim i jego służbami.
Na tym spotkaniu poinformowano nas, że mamy się przygotować na najgorsze. 24 maja br.
Wojewoda Pomorski ogłosił alarm powodziowy. Po tej informacji dotarliśmy do wszystkich
rolników, aby poinformować o tym, jaka jest sytuacja. 24 maja br. o godz. 9,oo w Straży
Pożarnej w Sztumie odbyło się spotkanie Sztabu. Zagrożone miejsca to Piekło i Uśnice
Dolne. 25 maja br. o godz. 9,oo Sztab spotkał się w Urzędzie Miasta i Gminy. Odbyła się
akcja informacyjna oraz ankiety o ilości osób do ewakuacji i zwierząt. Zawieszone zostały
zajęcia lekcyjne w Piekle i Uśnicach. Sztab zadecydował, aby na chwilę obecną nie
ewakuować ludzi. 8,89 m taka była fala kulminacyjna. Ponadto burmistrz dodał również, że
były przesiąki, ale nie było wypłukiwania wałów, gdyż woda była czysta. OSP otrzymała

posiłki z Ustki, pomoc z Zakładu Karnego. Wczoraj w akcji brało udział 30 skazanych, a
dzisiaj już 40. Piasek jest zmagazynowany. W urzędzie pełnione są dyżury. Ponadto
otrzymaliśmy dużą pomoc z SNP Uśnice- fandroma. Na dzień dzisiejszy sytuacja poprawia
się, ale dopóki nieodwołany zostanie alarm powodziowy to musimy być czujni. Mamy
ustalone miejsca ewakuacji ludzi i zwierząt. Nie wszyscy mieszkańcy chcieli być
ewakuowani.
Dyskusja:
Radny Piotr Rogoziński poinformował, że w piątek w Piekle jest pogrzeb, a niedzielę
komunia, co z gośćmi, gdyż tylko mieszkańcy mogą przejeżdżać?.
W odpowiedzi Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że sam decyzji nie podejmuje, tylko
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jest zakaz wjazdu, ale nie jest on sztywny, jest
on elastyczny. Poinformuje policję, aby na hasło „pogrzeb” przepuszczali ludzi. Do niedzieli
może będzie już przejazd uruchomiony.
Ad pkt 6 Interpelacje i zapytana radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak przedstawił następujące informacje z
okresu międzysesyjnego:
1) W okresie międzysesyjnym pan Antoni Fila przesłał pismo ; do widomości również
Komisji Rewizyjnej – pozwolił sobie odczytać.
2) Mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Wolności 22 do mojej wiadomości
(adresatem jest Burmistrz) przesłali pismo dotyczące zarządzania wspólnotą.
Chciałbym, aby w tym temacie wypowiedział się pan Lewko lub pani Kierownik
Zielińska Wójtowicz.
3) Komenda Powiatowa Policji w Sztumie wystąpiła d o protokół w sprawie prowadzonej
kontroli protestu zorganizowanej przez Pana Antoniego Filę w związku z
prowadzonym postępowaniem o zniesławienie i przekroczenie uprawnień prze
Burmistrza
Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania:
1) Radny Andrzej Murawski poinformował, że w prasie lokalnej ukazał się artykuł nt.
Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, że Starostwo Powiatowe pozyskało
inwestora, my nic o tym nie wiemy. Zapytał, czy do nadal do nas należy?.
2) Sołtys Ryszard Potowski skorzystał z obecności Starosty Sztumskiego Piotra Steca i
zwrócił się ze sprawą dot. parkingu, który jest zarośnięty.
3) Radny Bartosz Mazerski zapytał, czy modernizacja bulwaru Nad Jeziorem przebiega
zgodnie z harmonogramem ponadto zapytał się o mostek, który jest robiony nad
bulwarem?.
4) Radna Mirosława Szpalerska zapytała, kiedy te dwa mostki na bulwarze zostaną
oddane?.
Ad pkt 7 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmiany uchwały nr XLIII/326/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2009
roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok (uchwała
nr XLVII/363/10) przedstawiła Z-ca Kierownika GKiSO Bożena Falkowska.

2)

3)

4)

5)

- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
zmian w budżecie gminy na 2010 rok (uchwała nr XLVII/364/10) przedstawiła
Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska.
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 5do niniejszego protokołu.
wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej położonej w ob.
Geodezyjnym Sztumskie Pole, stanowiącej gminny zasób nieruchomości na
nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej (uchwała nr XLVII/365/10)
przedstawiła Kierownik GNiPP Agnieszka Topolewska- Reksa.
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
wynajęcia w drodze przetargu na czas nieokreślony nieruchomości gruntowych poł. w
Zajezierzu stanowiących gminny zasób nieruchomości (uchwała nr XLVII/366/10)
przedstawiła Kierownik GNiPP Agnieszka Topolewska- Reksa.
Radny Krzysztof Ciosek zapytał, czy tam będą wylane fundamenty?.
W odpowiedzi Kierownik GNiPP Agnieszka Topolewska- Reksa poinformowała, że
coś, podobnego jak w Malborku na Wielbarku.
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie. Uchwała
stanowi załącznik nr 7do niniejszego protokołu.
rozpatrzenia skargi wspólnoty Mieszkaniowej Plac Wolności 26 w Sztumie
przedstawiła Kierownik GNiPP Agnieszka Topolewska- Reksa.
Pan Lech Bogacki poinformował, że dzierżawi tą działkę, ta dzierżawa jest z tego
tytułu, że rzekomo jesteśmy właścicielami tej działki, na której chcemy wybudować
dom mieszkalny, tak jak przewiduje plan zagospodarowania przestrzennego.
Wystąpiliśmy do Pana Burmistrza o wydzierżawienie działki sąsiedniej po to tylko,
aby działkę sąsiednią zagospodarować w sposób następujący: położyć nawierzchnię,
połączenie z ul. Młyńską też jest nieciekawe, pozostałości zostały z jakiegoś betonu
po budowie tego budynku gdzie jest PZU. Chcieliśmy zlikwidować bramę, która tam
w tej chwili ogranicza wjazd na działkę zajmowaną przez naszych sąsiadów
mieszkających przy Placu Wolności 26. Ta brama w dziwny sposób zawęża wjazd –
furtki można byłoby polikwidować; wówczas wjazd będzie szeroki ok. 4 m. Działka
jest cały czas ogólnodostępna, nikomu tam nie przeszkadzamy, nikomu krzywdy nie
robimy, a wręcz przeciwnie na naszej działce stoją samochody mieszkańców budynku
26. Jak dobrze pamiętam, to już któryś raz z kolei na sesji, temat ten jest poruszony.
Teraz „idzie” rewitalizacja Sztumu, postępuje to w kierunku Placu Wolności, jak my
będziemy wyglądali jak my tego stanu nie uporządkujemy, tych naszych działek.
Dlatego zgłaszam do Wszystkich radnych, aby pomóc nam, aby ten stan prawny jak w
tej chwili jest, aby pozostał, bo to nam pozwoli na uporządkowanie, na rozpoczęcie
zabudowy ul. Młyńskiej, która wygląda „fatalnie: szczególnie lewa strona. Chcieliśmy
tam rozpocząć porządek architektoniczny, urbanistyczny. Mamy umowę dzierżawy i
jak tu Pani przeczytała tam jest zagwarantowane, że my tej działki nie ruszymy, ona
będzie ogólnodostępna, ona nie służy tylko nam oraz mieszkańcom budynku 26, ale
wszystkim mieszkańcom, którzy tamtędy przechodzą. Mamy to zagwarantowane w

umowie dzierżawy, że tego nie przebudujemy, nie zniszczymy, ale jeżeli jest taka
potrzeba to można to jeszcze w innej formie zapewnić. Może w protokole z
dzisiejszych obrad zapisać, że my absolutnie nie mamy zamiaru utrudniać
komukolwiek używania tej naszej wspólnej działki- to jest działka ogólnodostępna dla
wszystkich mieszkańców Sztumu. My tego nie zabudujemy, nie zagrodzimy, nie
popsujemy w żaden sposób, albo w formie jakiegoś porozumienia. My żadnych złych
roszczeń do tej działki nie mamy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak stwierdził, że na sesji tej sprawy
nie rozstrzygniemy, jeżeli miałoby to być porozumienie to tylko pomiędzy Wspólnotą
Mieszkaniową, a Panem Bogackim oraz Burmistrzem Leszkiem Taborem. To
mogłoby być tylko porozumienie na piśmie zrobione w terminie do przyszłej sesji.
Lech Bogacki dodał, że wszystkie drobne roboty inwestycyjne, jak likwidacja tej
bramy (…) to wszystko wymaga zgody Starostwa Powiatowego.
Radny Andrzej Murawski poinformował, że kilkakrotnie się spotykaliśmy, my też
jesteśmy zwolennikami tego, żeby to wszystko wyglądało porządnie, ale ta wspólnota
jak się z nami spotykała to też miała zdania przeciwne; długo chodziliśmy
rozmawialiśmy z nimi, ich głównie interesował dojazd do swojej posesji. Wydaje mi
się, że ta sprawa jest spóźniona, przecież można było się prędzej spotkać. Ustalić
pewne sprawy oraz podpisać porozumienie. Mieszkańcy Wspólnoty 26 się boją, że jak
będzie tam przebudowa to zostanie postawiony samochód z materiałami
budowlanymi, a mieszkańcy nie będą mieli jak się przemieszczać samochodami. To
powinno wszystko znajdować się w porozumieniu, które już powinno być zrobione
pomiędzy nimi.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak zapytał, czy te 3 strony wyrażają
zgodę, aby zawrzeć porozumienie.
Mieszkaniec Wspólnoty Mieszkaniowej Pan Białkowski stwierdził, że Pan Bogacki
wykazał maksimum złej woli: buduje budynek na ostrej granicy naszej działki o
wysokości 3 kondygnacji i chce budować budynek o wysokości 4 kondygnacji,
chociaż plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 2 kondygnacje. Przez takie
działanie my się boimy jakichkolwiek układów. Nasze obawy są takie, że Pan Bogacki
zgłosił w Starostwie, że dysponuje działką nr 262/4 na cele budowlane, obawiamy się,
że zabuduje na swoich działkach większy teren.
Burmistrz Leszek Tabor zapytał Pana Białkowskiego, czy wyraża zgodę na podpisanie
porozumienia?.
W odpowiedzi Mieszkaniec Wspólnoty Mieszkaniowej Pan Białkowski odpowiedział,
że nie może się wypowiadać w imieniu całej wspólnoty.
Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że przy zawieraniu umowy dzierżawy starał
się zagwarantować nie tylko oczekiwania wydzierżawiającego, ale też i właściciela
gruntu, czyli gminy, jak i wszystkich mieszkańców. Jedną z podstawowych kwestii to
jest brak zaufania do Pana Bogackiego, tylko, że ten brak zaufania jest skargą na mnie.
Jaki to ja mam wpływ, czy Wspólnota ma zaufanie do Pana Bogackiego, czy go nie
ma. Skarga jest na mnie i na mnie się to odbija. Dlaczego karze się mnie za to co
należy do Starostwa, za to, ze jest uchwalony przez Radę m.p.z.p., a obowiązkiem
Starostwa jest wydanie pozwolenia na budowę. Proszę ze Starostą uzgadniać kubaturę

zabudowy. My również przychyliliśmy się do wspólnoty, że wg nas ten budynek jest
za wysoki, ale od tego jest Wojewoda, aby rozstrzygnąć ten spór, a nie Burmistrz. Ja
jestem za tym, aby podpisać to porozumienie, jeżeli będzie taka wola mieszkańców.
Można zrobić uzupełnienie do umowy dzierżawy, aby wszystkie te wątpliwości
rozwiać.
Radny Andrzej Murawski proponuje, aby się jeszcze raz spotkać.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak jestem za tym, aby nie głosować
tej uchwały.
Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że ma prawo, do 3 lat wydzierżawiać bez
zgody radnych. Były skargi na garaże, ogródki zabierano, teraz mostki i tu też będą
skargi. Chcemy się stworzyć warunki do tej inwestycji, Pan Sankiewicz wziął się za tą
„ruderę” w centrum miasta i ładnie wygląda, ale przyszedł do gminy i uzgodniliśmy,
że e Pan Sankiewicz korzystać z wjazdu od strony „Baszty”. Jest chęć do inwestycji
nie tylko z publicznych pieniędzy, ale i też prywatnych.
Ad pkt 8 Informację na temat realizacji programu poprawy bezpieczeństwa na drodze
krajowej nr 55 na terenie gminy Sztum oraz perspektyw budowy obwodnicy Sztumu;
przedstawił Z-ca dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
Karol Markowski.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak przywitał Z-cę Dyrektora GDDKiA
Karola Markowskiego.
Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że na spotkaniu był w GDDKiA poprosił o spotkanie
i przedstawienie informacji w formie bezpośredniej rozmowy, jakie są zamierzenia, gdyż jest
wiele konfliktów oraz pytań o sprawy, które nie są jeszcze rozwiązane. Jaka jest polityka,
jakie są zamierzenia, strategia, perspektywy z GDDKiA jeżeli chodzi o sieć dróg tej części
województwa z uwzględnieniem Miasta i Gminy Sztum. My realizujemy od 1997 roku taki
program poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 55. Więcej informacji na ten temat
przedstawi Z-ca Dyrektora GDDKiA Karol Markowski.
Z-ca Dyrektora GDDKiA Karol Markowski poinformował, że współpraca GDDKiA z
samorządem Miasta i Gminy Sztum jest już od wielu lat. Od 1997 roku do dzisiaj dużo udało
się zrobić. Od tego roku do dzisiaj zmienił się ruch, potrzeby mieszkańców, cały czas
wymaga to konsultacji. Tutaj nie tylko jest nasza zasługa, ale również zasługa jest również
samorządu, oraz za naciski pana Burmistrza na GDDKiA. Droga nr 55 jest drogą szerszego
znaczenia, nie jest to szlak główny, więc ta pomoc samorządu jest potrzebna na drogi
wyższego natężenia, prędzej są inwestowane niż na drogach niższego rzędu. Mamy raport
techniczny nawierzchni dróg krajowych woj. pomorskiego za 2009 r. i ta droga została w
100% objęta inwestycją. Inne samorządy Wam zazdroszczą, bo są gminy, gdzie od 20 lat
drogi nie były remontowane. Odcinek docelowy to od Malborka do ronda w Sztumie. Ten
odcinek przez wiele lat nie będzie robiony, najwyżej uzupełni się go elementami brakującymi.
Jeżeli chodzi o inwestycje samego centrum miasta to jest kilka problemów- stan nawierzchniten zabieg nie był zabiegiem docelowym. Nawierzchnia w Sztumie jest dosyć szczególna- jest
to stara nawierzchnia, i wymaga remontu docelowego i wiąże się to z dużymi nakładami. W

Szumie ważny jest charakter tej drogi, który nie zmienił się od 10 lat. Mamy plany, aby
poprawić bezpieczeństwo ruchu i komfort jazdy. Nawierzchnia jest dobra, tylko należy ją
uzupełnić o elementy bezpieczeństwa ruchu. Wspólnie z Waszym samorządem udało nam się
8 lat temu wykonać zatoki. Drugi element to zmiana położenia drogi w tej miejscowości, to
jest rozwiązanie, które nie leży w kwestii oddziału Gdańskiego tylko wymaga zgody na
poziomie Warszawy. Jeżeli chodzi o obwodnicę miasta, zmiana pracy w kierunku drogi nr 55
jest to decyzja, która musi się uzasadnić ekonomicznie i ruchowo. My teraz stoimy przed
małą rewolucją, jeżeli chodzi o Wasz region. Zaczynamy budowę obiektu mostowego,
którym Kwidzyn polegający na połączeniu z drogą nr 1. Wówczas na Waszym terenie
zmniejszy się natężenie ruchu, i może wówczas tak być, że Wasza inwestycja się nie
uzasadni, jeżeli chodzi o obwodnicę. Państwa decyzje działają na przyszłość. Jeżeli chodzi o
elementy dodatkowe mamy plan uzupełnienia tych elementów brakujących. Brak chodników
najbardziej jest uciążliwy dla mieszkańców. Nie ma możliwości, aby połączyć z
miejscowościami wszystkie chodniki. Priorytetem jest, aby wewnątrz miejscowości były
chodniki; połączenie tych miejscowości chodnikami jest drugorzędne. Oprócz chodników
dużym zagrożeniem i kłopotem są drzewa, jeżeli bezpośrednio są one przy krawędzi jezdni.
Organizacje ekologiczne podtrzymują, aby nie wycinać drzew. Jadąc ze Sztumu do Kwidzyna
jest już drugi pas zadrzewienia przez to wykluczamy niszczenie krajobrazu. Na państwa
terenie jest pachnica dębowa. Jeżeli chcielibyśmy tą pachnicę przenieść to na pewno
znalazłoby się coś innego, w innej miejscowości problemem były porosty. Ponadto dodał, że
jeżeli za 1 drzewo będziemy mieli posadzić 100 kolejnych drzew to zrobimy, gdyż chodzi
nam o bezpieczeństwo. Drugim problemem to wąski przekrój jezdni- nawierzchnia jest dosyć
wąska. Jesteśmy bardzo ograniczeni własnością, jesteśmy ograniczeni prawem dysponowania,
mamy spec ustawę, ale jest to długi i złożony proces. Kolejny problem to osuwisko w Nowej
Wsi, jest to problem bardzo znaczący. Cele na ten rok są następujące
I. koncepcja poprawy bezpieczeństwa ruchu bez uwzględnienia granic.
II. wydłużymy ścieżkę rowerową od ul. Zacisze do PSSE.
Ponadto dodatkowe cele to przebudowa skrzyżowania ul. Baczyńskiego oraz
ul. Kochanowskiego (rondo) my to kontrolujemy. To, co się dzieje teraz w Polsce, czyli
powódź, która jest na południu naszego kraju, na pewno te pieniądze zostaną przesunięte w te
regiony, które potrzebują.
Radny Adam Kaszubski zapytał, jakie są priorytety GDDKiA jeżeli chodzi o inwestycje do
2012, chodzi mi o powiat malborski, sztumski i kwidzyński, czy wśród tych inwestycji
priorytetów jest brana pod uwagę budowa II ronda w Sztumie?.
W odpowiedzi Z-ca Dyrektora GDDKiA Karol Markowski poinformował, że jeżeli chodzi o
powiaty to wszystkie pieniądze idą na most, gdyż on ma znaczenie regionalne. Po moście na
pewno będzie obwodnica Malborka- jest to korytarz trans graniczny.
Radny Andrzej Babieczko podziękował za drogę w Gościszewie, ale brakuje części chodnika.
Wioska się rozbudowała i miał powstać chodnik w kierunku z Malborka do Sztumu po lewej
stronie. Obiecano nam, że będzie o tym jeszcze mowa. Proszę nie zapomnieć o nas.
Z-ca Dyrektora GDDKiA Karol Markowski poinformował, że jeżeli wykonają inne
inwestycje to na pewno to dokończymy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak zapytał, czy w związku z rewitalizacją
Centrum Sztumu będzie zachodziła konieczność przejściowej przebudowy ul. Mickiewicza i

ul. Jagiełły. Nasze dwa jeziora są połączone, nad tym rowem, przepływem jest mostek, na
którym przebiega droga nr 55, czy GDDKiA myślała o wykonaniu lepszego przepływu dla
turystyki lub podwyższenia tego mostku?.
Z-ca Dyrektora GDDKiA Karol Markowski poinformował, że koszt takiego obiektu jest
gigantyczny. Wszystkie obiekty muszą być estetyczne, ale czy one będą?. Dodał również, że
pomimo walorów technicznych są również ważne walory estetyczne.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak odniósł się do drogi Sztum- Prabuty.
Z-ca Dyrektora GDDKiA Karol Markowski poinformował, że nie jest to droga krajowa.
Radny Krzysztof Ciosek zapytał się, co z odcinkiem drogi krajowej nr 22, jakie są
perspektywy?.
W odpowiedzi Z-ca Dyrektora GDDKiA Karol Markowski poinformował, że ta droga to
„Pięta Achillesowa”, dodał również, że jeżeli wykona się nawierzchnię na te płyty to
niewiadomo, jaki może być potem efekt.
Sołtys Ryszard Potowski poinformował, że dziwi się, iż w kierunku Kwidzyna nie wycięto
drzew po jednej stronie, tak jak to zrobiono teraz w Czerninie. Należało trochę poszerzyć nie
byłoby bezpieczniej?. Teraz jest więcej wypadków, gdyż jest nowa nawierzchnia
Z-ca Dyrektora Karol Markowski stwierdził, że wyciąć trzeba wszystkie drzewa.
Sołtys Justyna Krupa zapytała, kiedy ma być re modernizacja drogi nr 55 w Nowej Wsi?.
W odpowiedzi Z-ca Dyrektora Karol Markowski poinformował, żeby wykonać chodnik to
nie trzeba robić drogi. Wieś jest duża- „rozstrzelona”, Pan Burmistrz zaproponuje GDDKiA
wykonania najpotrzebniejszych chodników. Przy Waszej pomocy może to być zrobione
szybciej.
Sołtys Henryk Piepiórka poinformował o braku wyjazdu ze Sztumskiego Pola na drogę
wojewódzką (brak wyjazdu z osiedla), aby wyjechać z osiedla do Malborka musimy jechać na
rondo w Sztumie, a nie tą drogą przy parkingu. Na tym samym odcinku jak wyjazd ze
Sztumskiego Pola, jest wybudowana ścieżka rowerowa. Nie ma tam oznakowania. Dosyć, że
nie ma wyjazdu to jeszcze nie ma zejścia ze ścieżki rowerowej. Nie ma też oznakowania. Jest
zrobiony wyjazd w lewo, a nie ma wyjazdu w prawo.
Z-ca Dyrektora GDDKiA Karol Markowski stwierdził fakt, że z tego osiedla nie ma wyjazdu
w stronę Malborka, ale to jest dla bezpieczeństwa. Rzeczywiście nie ma tam przejścia dla
pieszych. Faktycznie to osiedle nie jest skomunikowane z drogą krajową.
Sołtys Henryk Piepiórka dodał, że nasza wieś została zamknięta całkowicie.
Sołtys Ryszard Potowski poinformował, że nie ma wyjazdu w lewą stronę ze stacji
benzynowej w kierunku Malborka. Nie ma możliwości, aby normalnie wyjechać tylko trzeba
zawracać.
W odpowiedzi Z-ca Dyrektora Karol Markowski poinformował, że duże stacje paliw płacą im
i oni robią. Dodał, że są na etapie dokumentacji i można to zgłosić, aby wykonać wyjazd w
lewo.
Burmistrz Leszek Tabor dodał, że wtedy, kiedy była dokumentacja od Sztumu do Malborka
to wówczas była realizowana sprawa obsługi komunikacyjnej stacji benzynowej. Są pewne
przepisy, Ci właściciele chcieli sprzedać stację i nie byli zainteresowani poprawą sytuacji
komunikacyjnej. Sprawa jest aktualna stacja benzynowa może się porozumieć z GDDKiA.
Z dalszej części obrad zwolnił się Radny Andrzej Babieczko obecnych pozostało 14 radnych

Ad pkt 8 Protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli wydania decyzji środowiskowej i
decyzji lokalizacyjnej budowy dla Polskiej Fabryki Wodomierzy i Ciepłomierzy „Fila” w
związku z publicznymi zarzutami dot. niekompetencji pracowników Urzędu Miasta i Gminy
w Sztumie; przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Arkadiusz Dzikowski. Ponadto
przedstawił pismo, które wpłynęło do Komisji Rewizyjnej od Pana Burmistrza. Ponadto
dodał, że pismo to wpłynęło do Komisji Rewizyjnej przed obradami ostatniej komisji zgodnie
z regulaminem działania komisji zostało przedstawione wraz z protokołem pokontrolnym
komisji rewizyjnej. Jednak komisja stanęła na stanowisku, iż zależy dalsze działanie w tej
sprawie od decyzji Rady Miejskiej, ponieważ Rada Miejska jest jedynym ośrodkiem władzy,
czy kontynuować w tym wypadku podjęcie ponownej analizy dokumentów. Na chwilę
obecną wniosek końcowy jest wnioskiem zamykającym tą sprawę. Jednak na zakończenie
mojego wystąpienia, chciałbym zawnioskować dyskusję w tej sprawie na forum Rady, tylko
rada może taką decyzję podjąć. My żadnej decyzji nie podejmowaliśmy, materiały, które
zostały złożone na nasze ręce są zabezpieczone i na razie nie zostały odsłuchane. Pismo
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Dyskusja:
Radny Arkadiusz Dzikowski poinformował, ze sprawą, którą się zajmowaliśmy jest długo
słowna tak, jak w tytule kontroli zostało zawarte, kontrola dotyczyła wydania decyzji
środowiskowych decyzji lokalizacyjnych. Drugim jej członem, to niekompetencje
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Sztum. Połączenie tych dwóch elementów stanowiło
przedmiot szerokiej dyskusji również na łonie samej komisji. Natomiast znalazło swoje
odbicie we wniosku końcowym. Ponieważ wniosek końcowy zawiera też dwa elementy.
Pierwszy z nich jest uznanie procedur podjętych przez Urząd Miasta i Gminy za zasadne, a po
drugie jest ocena subiektywnej sytuacji, jaką było wystąpienie Pana Fili. Przed podjęciem
dalszych decyzji- w dalszym toku tej sprawy chciałbym zwrócić uwagę na bardzo istotny
element stałem na stanowisku od samego początku, że Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w
Sztumie ma ściśle określone kompetencje i zadania. Jeżeli chodzi o kontrolę różnych
aspektów działalności Rady, Urzędu (…). W związku z tym chciałbym zwrócić uwagę, że na
podstawie § 83 statutu gminy Komisja Rewizyjna ma za zadanie kontrolować działalność
Burmistrza i gminnych jednostek (…). Ocena wystąpienia Pana Fili wywierania presji na
pracownikach, organizacji pracy pracowników, że zostawali po godzinach itd. Moim zdaniem
wykracza to poza kompetencje Komisji Rewizyjnej. Komisja wywiązała się ze swojego
zadania. Na podstawie § 97 statutu, który mówi m.in., że Rada może nakazać Komisji
rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli (…). Chciałbym wnieść wniosek na
posiedzeniu dzisiejszej Rady, aby Rada ustosunkowała się do tego typu możliwości. To był
wniosek o oddalenie wniosku o kontynuowanie kontroli w stosunku do tych dwóch § do tych
dwóch punktów spornych, o jakich mówi Pan Burmistrz, a więc do przebiegu demonstracji w
stosunku do słów wypowiadanych w czasie demonstracji i w stosunku do ewentualnych szkód
godzących godność i kompetencje pracowników Urzędu, dlatego, że są to zakresy, które nie
podlegają statutowemu zakresowi pracy Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak poprosił radcę prawnego o
ustosunkowanie się do tej sprawy. Ponadto treść petycji, którą wręczono Panu Burmistrzowi,
było, co innego, niż to, co wypowiedział Pan Fila przed Urzędem. Świadkiem był Radny
Adam Kaszubski. Chciałbym, aby komisja powróciła do tej sprawy.

Radny Waldemar Fierek poinformował, że wszystko, co jest ujęte w protokole pokontrolnym
jest prawdą. My pracowaliśmy na dokumentach, które otrzymaliśmy i je przeanalizowaliśmy.
Ponadto dodał, że wszystko jest ujęte w protokole, na podstawie dokumentów, które na
przedstawiono.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak poinformował, ze Pan Sekretarz
widocznie zapomniał o tych dodatkowych dowodach.
Sekretarz Antoni Downarowicz przeprosił, za to, że umknęła mi ta sprawa.
Radny Arkadiusz Dzikowski stwierdził, że to, co Pan Fierek powiedział to prawda, gdyż my
prosiliśmy o wszystkie dostępne dokumenty, które mogły wnieść cokolwiek w tej sprawie.
Jedynym dokumentem wstępnym była petycja złożona na ręce Burmistrza, która została nam
przedstawiona. My kontrolowaliśmy decyzje środowiskowe, a nie to, co się działo między
osobami, instytucjami (…). Chcę nadmienić, że podczas pierwszego posiedzenia, kiedy Pani
Bożena Falkowska zdawała relację z przebiegu procedury załatwiania sprawy z Panem Filą
zwróciła uwagę na jego zachowania „wywierania presji aroganckiego zachowania się Pana
Fili w czasie pobytu w Urzędzie Miasta i Gminy”. Zadałem pytanie, czy została wniesiona
skarga na zachowania Pana Fili, czy została podjęta interwencja, otrzymaliśmy odpowiedź, że
taka skarga nie została wniesiona, gdyż to nie były zachowania dalece jakieś odbiegające od
norm. Pani Bożena Falkowska nie jest urzędniczką podległą Panu Fili oraz Radzie, tylko
działa na polecenie zwierzchnika. Jeżeli jakieś nieprawidłowości wystąpiły to albo Pani
Falkowska, albo Pan Burmistrz mogą wystąpić na drogę cywilną.
Burmistrz Leszek Tabor prosi Radę, aby ustosunkowała się do mojego wniosku, aby wyjaśnić
treść wniosku, który sformułowała Komisja Rewizyjna. Po zapoznaniu się tym protokołem,
który dotyczy mojej osoby to wniosłem swój wniosek o ponowne rozpatrzenie tej sprawy,
gdyż to, co otrzymałem od Pana Fili, a to, co wypowiedział Pan Fila przed Urzędem jest
nieprawdą. Radzie powinno zależeć, czy taka sytuacja miała miejsce. Mam dokument, że
treść wystąpienia Pana Fili przed Urzędem jest zupełnie inna niż to, co wręczono mi w
Urzędzie. Pracownik jest funkcjonariuszem publicznym, który podlega ochronie nie można
tego bagatelizować. Nie róbmy z Urzędu „prywaty”, Pani Falkowska nie pracuje w prywatnej
firmie tylko w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie. To jest autorytet Urzędu, są pewne
granice Rada powinna sprawdzić, czy te granice nie zostały przekroczone.
Z-ca Kierownika GKiSO Bożena Falkowska poinformowała, ze obsługując Pana Filę byłam
cały czas z drugim urzędnikiem Panem Lipińskim, aby nie było tak, że ja coś wymyślam.
Radny Andrzej Murawski poinformował, że zgadza się z Panem Dzikowskim, jeżeli chodzi
zakres komisji. Natomiast, jeżeli jest to zanotowane w protokole to powinniśmy do tego
wrócić.
Radny Arkadiusz Dzikowski poinformował, że nie kwestionujemy wiarygodności
wypowiedzi słów Pani Falkowskiej. Jedynym dokument, jaki został nam przekazany to
petycja. Zadaliśmy bardzo istotne pytanie Panu Sekretarzowi, czy protest został
zorganizowany zgodnie z prawem otrzymałem odpowiedź, że został on zorganizowany
zgodnie z prawem „treść petycji odczytano publicznie złożono na ręce Burmistrza”. Jako
przewodniczący komisji zgadzam się, że nie jest to zgodne ze stanem faktycznym, dlatego też
wnioskuję o przerwę i zebranie się Komisji Rewizyjnej, aby dokonać poprawki w tym
fragmencie wniosku końcowego. Natomiast sprawa rozstrzygnięć, czy godność pracowników
została naruszona, czy tym Komisja Rewizyjna zajmować się nie może.

Radny Waldemar Fierek poprosił, abyśmy nie ponosili się emocjom. Nie zrobiliśmy tego
błędu, co poprzednia Komisja Rewizyjna, że przed pokazaniem protokołu nie poszliśmy
najpierw na policję oraz do prokuratury. Ponadto, żeby to było zgodne z wszelkimi regułami,
dopiero z protokołu Pana Burmistrza dowiedzieliśmy się, że istnieją inne dokumenty, żeby to
było zgodne z regułami to wnoszę wniosek formalny o przyjęcie nowego wniosku w tej
sprawie, gdyż możemy to rozpatrzyć, ale jako nową sprawę.
Radny Arkadiusz Dzikowski poinformował, że obawia się, iż zlecenie tej kontroli będzie
przekroczeniem kompetencji Komisji Rewizyjnej. Komisja powinna zweryfikować wniosek
końcowy, ale w celu jego uszczuplenia. Naruszamy prawo, gdyż to nie należy do naszych
kompetencji. Wystąpiła dwuczłonowość wniosku końcowego, gdyż ja byłem za pierwszą
sprawą, a radni za sprawą emocjonalną, merytoryczną samego protestu, wystąpień.
Radca prawny Marek Kuszewski stwierdził, że Rada mogła bez tych emocjonalnych spraw
zakończyć. W mojej ocenie niepotrzebnie wyodrębniono ten drugi wątek. To nie powinno
podlegać ocenie komisji. Mogło to podlegać ocenie, jako petenta Urzędu. Natomiast, jeżeli
Komisja Rewizyjna zajęła się tym wątkiem wyodrębniając go. Moja ocena jest taka, aby
protokół zmodyfikować, czyli wniosek końcowy. Modyfikacja tego wniosku końcowego
mogłaby spowodować zadowolenie obu stron.
Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że w tak ważnej sprawie, która wywołała tyle emocji,
chce się wszystko zamieść pod dywan, czemu nie chce się tej prawdy poruszyć, dociec
prawdy. Tutaj trzeba dojść do prawdy, proszę o rozpatrzenie tej sprawy. Jakie wnioski
sformułuje Komisja Rewizyjna i Rada Miejska.
Radny Arkadiusz Dzikowski poinformował, że Pan Burmistrz złożył do Przewodniczącego
Rady Miejskiej o to, aby to dalej prowadzić. Rada w tej chwili zadecyduje o tym, czy uzna
kompetencje Komisji Rewizyjnej do zajmowania się tą częścią sprawy, czy nie i proszę mi
nie zarzucać, że gmatwam sprawę i za dużo mówię.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak zapytał radcę prawnego, który wniosek
jest dalej idący?.
W odpowiedzi Mecenas Marek Kuszewski stwierdził, że Komisja Rewizyjna powinna
zapoznać się z tym materiałem. Występują tu sprawy emocjonalne pomiędzy Panem
Burmistrzem, a Panem Filą. Urzędnicy robili wszystko zgodnie z prawem. Decyzja należy do
Rady Miejskiej. Ten wniosek ma prowadzić do jednego (…)
Radny Bartosz Mazerski poinformował, że były dwa wnioski jeden wniosek był Pana
Dzikowskiego idący dalej, a mój wniosek dotyczył tylko części pierwszej, więc może niech to
będzie wykonane do końca.
Radny Andrzej Płóciennik poinformował, że jego zdaniem powinna być przebadana ta
sprawa. Na gorąco nic nie rozstrzygniemy.
Radny Waldemar Fierek stwierdził, że, jeżeli dostaniemy nowe zlecenie to je wykonamy.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak przekazał sprawę do ponownego
rozpatrzenia.
Radny Waldemar Fierek poprosił o sformułowanie treści wniosku.
Radca prawny Marek Kuszewski poprosił o zapoznanie się i przeanalizowanie tej sprawy lub
uzupełnienie bądź zmiany protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak odparł, że sprawa zostaje do ponownego
sformułowania.

- powyższy wniosek przyjęto wynikiem głosów 9 za, przy 4 wstrzymujących.
Ad pkt 9 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
1) Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że treści artykułu nie będzie komentował.
Informowałem o tym inwestorze, który jest podany artykułu prasowy. Dopóki Zarząd
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie sprzeda tego terenu to (…). Jest to
informacja przedwczesna. Jesteśmy na dobrej drodze, ale aby nie zapeszać. Jak będzie
inwestor to poinformujemy wszystkich.
Radny Andrzej Murawski zapytał, czy my jesteśmy nadal kompetentni, co do
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej?.
W odpowiedzi Burmistrz Leszek Tabor poinformował, ze wszystkie ścieżki prowadzą
do gminy i Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
2) Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że GDDKiA chce realizować projekt
„przyjazny parking”. Natomiast bez monitoringu i oświetlenia ten parking nie może
funkcjonować.
3) Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że jest to problem natury prawnej. Jest to plac
budowy nie można z niego korzystać, dopiero wtedy, kiedy zostanie oddany wówczas
będzie można z niego korzystać.
Pan Żarczyński odniósł się jeszcze do mostków przy bulwarze informując, że zostały
one zerwane w styczniu minęło już pół roku i nie są zrobione. Za tymi mostkami tętni
życie, ludzie chcą tam spacerować. Czy mamy rok czekać, aż będzie to wykonane?.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak odebrał głos Panu Żarczyńskiemu.
Ad pkt 10 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak poinformował, że następna XLVIII sesja
Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 28 czerwca 2010 r. o godz. 16,oo.
Czas trwania obrad od godz. 15,3o do 18,55.
Protokołowała: Malwina Wiśniewska

