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Protokół Nr III/10
z obrad III sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 grudnia 2010 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad III 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. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15-osobwy skład Rady w
obradach udział brali wszyscy radni.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do 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 do porządku.
3. Zatwierdzenie protokołów z obrad sesji Nr I/10 i Nr 2/10. Protokoły do wglądu wyłożone
były w Biurze Rady Miejskiej.
4. Wręczenie medali „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmian w budżecie na 2010 rok,
2) wydatków budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego,
3) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011,
4) zmiany uchwały Nr XXXIX/292/09 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 sierpnia 2009
roku dot. poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.
5) przystąpienia do zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Sztum” uchwalonego uchwałą Nr XLIII/341/02 z dnia
27 kwietnia 2002 roku,
6) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie na 2011 rok;
referują: pkt 6/1 i 2 Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska, pkt 6/3 Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Spraw Obywatelskich Mieczysław Kłopotowski, pkt 6/4 Kierownik Referatu ds.
Podatkowych Iwona Sanewska, pkt 6/ 5 Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego Agnieszka Topolewska-Reksa, pkt 6/6 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
8. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił następujące autopoprawki do porządku
obrad: – w pkt 6 dopisać następujące podpunkty w brzmieniu następującym „podjęcie uchwał
Rady Miejskiej w sprawie:
5) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI/406/10 z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – przedstawi Iwona Sanewska,
kierownik referatu ds. podatkowych,

6) utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w mieście i gminie Sztum – przedstawi
Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor MGZO.
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7) podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie
dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczonych do sektora finansów
publicznych – przedstawi Ewa Ruczyńska, kierownik referatu ds. programów pomocowych.
Pozostałe ppkty zmienią odpowiednio kolejność.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 3 Protokoły z obrad sesji Nr I/10 i Nr 2/10 do wglądu wyłożone były w Biurze Rady
Miejskiej. Radni zapoznali się z protokołami; protokoły podpisali i uwag nie zgłosili.
- Protokół Nr I/10 – zatwierdzony pozytywnie wynikiem głosów 14 za, przy jednym głosie
wstrzymującym,
- Protokół Nr II/10 – zatwierdzony pozytywnie wynikiem głosów 14 za, przy jednym głosie
wstrzymującym.
Ad pkt 4 Część uroczysta sesji:
1) złożono podziękowanie panu Antoniemu Downarowiczowi za 4-letnią pracę na stanowisku
Sekretarza Miasta i Gminy Sztum
Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że w związku z powołaniem pana Antoniego
Downarowicza na stanowisko wicestarosty powiatu sztumskiego zaproponował objęcie
stanowiska Sekretarza pani Darii Mietlewskiej-Dura, a stanowisko kierownika referatu ds.
programów pomocowych (..) powierzył pani Ewie Ruczyńskiej. Ponadto pojął zarządzenia w
sprawie dalszego pełnienia obowiązków zastępcy burmistrza przez panią Alicję Podlewską
oraz Skarbnika Miasta i Gminy przez panią Danutę Wiatrowską.
2) uroczystego wręczenie medali „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU” dla
rodziców, którzy wychowali troje lub więcej dzieci, a ich dzieci odbywały lub odbywają
zasadniczą służbę wojskową dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Malborku p.o.
mjr Waldemar Lewandowski oraz podziękował za zaproszenie i za wspaniale zorganizowaną
oprawę uroczystości..
Srebrnym medalem „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU” odznaczeni zostali:
Równiak Halina, Ossowska Stanisława, Chojnacka Henryka, Chojnacki Jan, Łęgowska
Teresa, Łęgowski Kazimierz, Teska Stanisława, Mazurkiewicz Grażyna.
Medalem „Gwiazda Iraku” nadanym przez Prezydenta RP odznaczony został Wąsowski
Krzysztof.
Solenizantami w okresie m/sesyjnym byli:
1) Waldemar Fierek
2) Adam Kaszubski
Solenizantom złożono życzenia i wręczono okolicznościowe wiązanki kwiatów.
Ad pkt 5 Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił następujących informacji z okresu
m/sesyjnego”:
1) w okresie międzysesyjnym radny, pan Tomasz Kubacki wystąpił z wnioskiem o wsparcie
finansowe z Fundusz Rady II świątecznego Turnieju w Piłkę Nożną organizowanego w
dniach 18- 19 grudnia. Wniosek nie mógł być rozpatrzony pozytywnie z uwagi na brak
środków na Funduszu Rady; pan radny został o tym poinformowany. Dofinansowanie
otrzymał od Burmistrza Miasta i Gminy.
2) pani Stanisława Berg wystąpiła ze skargą dotyczącą sprawy związanej z zmianą
kwalifikacji lokalu socjalnego na mieszkanie z przeznaczeniem go do sprzedaży. W tej
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sprawie wystąpiłem o opinię prawną oraz o rozpatrzenie skargi przez resortową Komisję Wsi,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.
Radni zgłosili następujące wnioski i zapytania:
1) Radny Adam Kaszubski zapytał, czy planuje się zakup nowych świątecznych ozdób
oświetleniowych ?. Kolejne pytanie dotyczyło prac prowadzonych na bulwarze nad jeziorem,
czy są wykonywane zgodnie z harmonogramem?
2) Radny Kazimierz Barański w imieniu mieszkańców Postolina zapytał, kiedy zostanie
otwarte przedszkole w Postolinie, kto będzie obsługiwał i w jakich godzinach będzie czynne.
3) Radny Andrzej Murawski zgłosił, że przy ul. Związku Jaszczurczego nie palą się lampy
uliczne.
4) Radny Tomasz Kubacki zapytał, czy jest szansa, aby w Sztumie w okresie zimowym
zorganizować sztuczne lodowisko.
5) Radny Henryk Piepiórka w imieniu sołtysa Barlewic zapytał o plany wykonania placu
zabaw w Barlewicach. W imieniu mieszkańców zgłosił, że spycharki jeżdżą z podniesionym
pługiem. W tej sprawie proponuje trójstronne spotkanie; z udziałem właścicieli dróg w celu
podjęcia decyzji, aby spycharki nie miały tzw. pustych przebiegów (..).
6) Rady Bartosz Mazerski w imieniu mieszkańców ulicy Reja w Sztumie zgłosił, że na
przeciwko stadionu, przed sklepem CREO stoi śmietnik, który nie jest ogrodzony i nie
zadaszony.
7) Radna Róża Banasik-Zarańska zgłosiła w imieniu Klubu Kajakowego Victoria prośbę o
rozwiązanie problemu związanego z brakiem wody w umywalkach.
8) Sołtys wsi Gronajny Ryszard Potowski zapytał, czy instytucje, jak np. myśliwi mogą
partycypować w dożywianiu zwierzyny leśnej, gdyż zwierzęta zwłaszcza sarny giną w
poszukiwaniu pożywienia.
Ad pkt 6 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok (uchwała Nr III/7/10)
przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska informując o pozytywnej opinii
Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr
5 do niniejszego protokołu
2) projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2010 roku nie wygasają z
upływem roku budżetowego (uchwała Nr III/7/10) przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska informując o pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju;
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu
3) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011,
(uchwała Nr III/9/10) przedstawiła z-ca kierownika referatu gospodarki komunalnej i spraw
obywatelskich Bożena Falkowska informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady
Miejskiej;
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do
niniejszego protokołu
4) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/292/09 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 sierpnia 2009 roku dot. poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
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(uchwała Nr III10/10) przedstawiła kierownik referatu ds. podatkowych Iwona Sanewska
informując o pozytywnej opinii resortowych Komisji Rady Miejskiej
- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów 14 za, przy jednym głosie
wstrzymującym i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
5) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr LI/406/10 z
dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości (uchwała Nr III/11/10) przedstawiła kierownik referatu ds. podatkowych
Iwona Sanewska informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (15 głosów za) i stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 16,50 do
17,15.
6) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały utworzenia
Zespołu Wychowania
Przedszkolnego w mieście i gminie Sztum (uchwała Nr III/11/10) przedstawiła dyrektor
Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty Katarzyna Krzyżykowska informując o pozytywnej
opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej;
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu
7) projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji
w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczonych do sektora finansów publicznych
(uchwałą Nr III/13/10) przedstawi Ewa Ruczyńska, kierownik referatu ds. programów
pomocowych informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej;
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu
8) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Sztum” uchwalonego uchwałą Nr
XLIII/341/02 z dnia 27 kwietnia 2002 roku (uchwałą Nr III/14/10) przedstawiła kierownik
referatu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego Agnieszka TopolewskaReksa; poinformowała o pozytywnej opinii resortowych Komisji Rady Miejskiej;
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr
12 do niniejszego protokołu
9) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w
Sztumie na 2011 rok (uchwałą Nr III/15/10) przedstawił Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak;
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do
niniejszego protokołu.
Ad pkt 7 Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych:
1) w odpowiedzi na pytanie radnego Adana Kaszubskiego w sprawie zmiany świątecznych
ozdób oświetleniowych Bożena Falkowska poinformowała, że dekoracje świąteczne zostaną
zmienione po rewitalizacji. W uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor dodał, iż należy zdać
sobie sprawę ze specyfiki naszego miasta dlatego czekamy na zakończenie prac związanych z
modernizacją; oświetlenie zostanie wykonane po obu stronach ulicy (..) . Kierownik Referatu
Rozwoju i Inwestycji Ewa Zielińska Wójtowicz odpowiadając na drugie pytanie radnego
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poinformowała, że prace na bulwarze i centrum miasta wykonywane są zgodnie z
harmonogramem i nie ma zagrożeń w terminowej realizacji prac.
2) Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor miejsko-gminnego zespołu oświaty w odpowiedzi na
pytanie radnego Kazimierza Barańskiego w sprawie otwarcia przedszkola w Postolinie
wyjaśniła, że przedszkole rozpocznie swoją działalność w miesiącu styczniu 2011 roku i będą
trwały do 2012 roku. W ramach prowadzonych zajęć dzieci m.in., będą uczyły się języka
angielskiego, rytmiki (..). Wpłynęło do nas 7 wniosków rodziców zainteresowanych do
uczęszczaniem ich dzieci do przedszkola. Zajęcia będą się odbywały w godzinach
popołudniowych, 3 razy w tygodniu. Na początku stycznia planowane jest spotkanie z
rodzicami, którzy zostaną poinformowani o szczegółach funkcjonowania przedszkola. Zajęcia
będą prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela.
3) w odpowiedzi na wniosek radnego Andrzeja Murawskiego w sprawie niepalących się lamp
oświetleniowych Bożena Falkowska wyjaśniła, że problem ten jest znany, były już
zgłoszenia z terenu ul. Związku Jaszczurczego; wystąpiła tam awaria w związku z
przepompownią. Sprawdzimy to , czy awaria została już usunięta.
4) dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury Andrzej Grześków w odpowiedzi na pytanie
radnego Tomasza Kubackiego w sprawie sztucznego lodowiska w Sztumie wyjaśnił, że jest
to propozycja biznesowa. W roku ubiegłym w związku ze zgłaszanymi wnioskami
sprawdzaliśmy oferty; rozmawialiśmy z firmą, która mogłaby sprzedawać usługę, jednakże
po dokonaniu kalkulacji stwierdzili, że na naszym terenie nie byłoby to opłacalne.
5) kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego Agnieszka
Topolewska-Reksa w odpowiedzi na pytanie radnego Henryka Piepiórki (na wniosek sołtysa
Barlewic) w sprawie placu zabaw wyjaśniła, że została podjęta uchwała o nieodpłatne
przejęcie gruntu na urządzenie boiska i placu zabaw w Barlewicach. W tej sprawie czekamy
na odpowiedź od Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie przekazania gruntu. Bożena
Falkowska, z-ca kierownika referatu GKiSO w odpowiedzi na uwagę zgłoszoną przez
radnego Piepiórkę dot. pustych przelotów spycharek wyjaśniła, że taki problem występuje na
terenie całego kraju i są to sygnały, które docierają od różnych osób. Również uważamy, że
takie spotkanie stron, w tym właścicieli dróg jest potrzebne w celu skoordynowania prac
związanych z odśnieżaniem dróg (..). W uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor dodał, że na
naszej stronie internetowej oraz biuletynie podaliśmy kto jest właścicielem jakiej drogi, jaka
jest kolejność odśnieżania, numery telefonów (..). Zrobiliśmy wszystko, aby uświadomić
mieszkańcom, kto za, co odpowiada. Gmina jest jedna, ale są różni właściciele majątku na
terenie Gminy. Zorganizujemy spotkanie z zarządcami dróg.
6) w odpowiedzi na wniosek radnego Bartosza Mazerskiego w sprawie odkrytego śmietnika
przy ul. Reja w Sztumie Bożena Falkowska wyjaśniła, że jest to śmietnik należący do
mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej budynku 13 przy ulicy Reja; Gmina wskazała
nieodpłatnie teren na wybudowanie zamkniętego śmietnika jednakże Prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej przekazał, że mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej nie są tym
zainteresowani. W uzupełnieniu Prezes PWiK Władysław Lewko przekazał, że do końca
marca 2011 roku odbędą się zebrania wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych i sprawa odbioru
śmieci będzie omawiana i wszystkie Wspólnoty wypowiedzą się w tej sprawie. Chcemy
doprowadzić do ujednolicenia systemu ogrodzeń pojemników na śmieci.
7) kierownik referatu rozwoju i inwestycji Ewa Zielińska-Wójtowicz w odpowiedzi na
pytanie radnej Róży Banasik-Zarańskiej w sprawie braku wody zgłoszonej przez Klub
Kajakowy Victoria wyjaśniła, że Gmina dołożyła wszelkich starań, aby Klub Victoria miał
wodę i odbiór ścieków. W okresie zimy Klub nie korzystał z odbioru wody, ale jesteśmy
przygotowani do podłączenia (..). W uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor dodał, że w
momencie jak pojawił się problem wody i ścieków należało przyjść z tym do Gminy, a nie
zgłaszać do Redaktora Naczelnego Dziennika Bałtyckiego. Mogliśmy ten problem rozwiązać,
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wskazać miejsce zastępcze do treningów, np. halę sportową. Zarząd Klubu do tej pory w tej
sprawie z nami się nie skontaktował (..).
8) Bożena Falkowska odpowiadając na wniosek zgłoszony przez sołtysa pana Ryszarda
Potowskiego w sprawie dokarmiania zwierzy leśnej w czasie zimy poinformowała, że do tej
pory nikt w tej sprawie nie zgłaszał się do Gminy. W przerwie w obradach sesji w tej sprawie
rozmawiała z prezesem Koła Łowieckiego, który wyjaśnił, że Koło ma obowiązek
dokarmiania zwierzyny i ten obowiązek jest realizowany. Skierowała prośbę do Sołtysów o
zgłaszanie do Gminy w przypadku stwierdzenia na ich terenie padłej zwierzyny.
Ad pkt 8 Zakończenie obrad.
1) planowany termin następnej IV sesji rady Miejskiej – 27 stycznia 2011 roku,
2) zasadniczy temat sesji – uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad III sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.
Złożono życzenia noworoczne.
Czas trwania obrad od godz. 16,oo do 18,10.

Protokołowała: Czesława Jaźwińska

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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