Protokół Nr IV/2011 z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia 2011 roku.

Protokół nr IV/2011
z obrad sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 27 stycznia 2011 roku.
Ad pkt 1 Otwarcia obrad IV 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
posiedzenia, 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:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie zgłoszonych zmian.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności międzysesyjnej.
4. Część uroczysta sesji:
1) wręczenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum medalu Za Rozwój Wędkarstwa w
Okręgu Elbląskim,
2) wręczenie nagród sportowcom i trenerowi za szczególne osiągnięcia sportowe.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2020.
2) budżetu gminy na 2011 rok:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora,
b) przedstawienie projektu uchwały budżetowej – Skarbnik Miasta i Gminy Danuta
Wiatrowska,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały
budżetowej- Danuta
Wiatrowska,
d) opinie i wnioski Komisji Rady Miejskiej – Przewodniczący Komisji Rady,
e) dyskusja,
f) przegłosowanie projektu uchwały budżetowej,
3) uchylenia uchwały Nr LII/314/94 Rady Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 kwietnia 1994
roku w sprawie zbycia terenów niezabudowanych położonych w Sztumie przy Jeziorze
Barlewickim z przeznaczeniem na cele rekreacyjno – letniskowe,
4) uchylenia uchwały Nr XXXI/271/97 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 lutego 1997
roku w sprawie zbycia działek budowlanych położonych przy ul. Kochanowskiego w
drodze przetargu,
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5) rozpatrzenie skargi Pani Stanisławy Berg,
6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na I półrocze 2011 roku.
7. Informacja o podmiotach gospodarczych oraz opinie Prezesa Sądu Rejonowego w
Kwidzynie dot. wykonywania kary ograniczenia wolności oraz wykonywania pracy
społecznie użytecznej; referują pkt 6/3 i 4 kierownik Referatu GNiPP Agnieszka
Topolewska-Reksa, pkt 6/5 kierownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju Ewa Zielińska-Wójtowicz, pkt 6/6 Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej Adam Kaszubski, pkt 7 z-ca
Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Bożena Falkowska.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad:
zamiana pkt 3 na pkt 4oraz dopisanie pkt 6 w brzmieniu: Podjecie stanowiska Rady Miejskiej
w Sztumie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie poprawy bezpieczeństwa na
drodze krajowej nr 55 w mieście Sztum.
Solenizantem w okresie międzysesyjnym był:
1) Mieczysław Kłopotowski – nieobecny.
Ad pkt 3 Część uroczysta sesji:
1) wręczenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum medalu Za Rozwój Wędkarstwa w
Okręgu Elbląskim,
Medal Burmistrzowi Miasta i Gminy Leszkowi Taborowi wręczyli Pan Nehring oraz pan
Wiśniewski, natomiast kwiaty wręczył Przewodniczący rady Miejskiej Pan Czesław Oleksiak.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor podziękował za otrzymany medal i
poinformował, że ten medal jest dla całego samorządu.
Pan Wiśniewski dodatkowo złożył podziękowania dla wszystkich awansem na przyszłość.
2) wręczenie nagród sportowcom i trenerowi za szczególne osiągnięcia sportowe.
Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor i oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław
Oleksiak wręczyli Panu Damianowi Kara oraz Panu Biskup pismo gratulacyjne oraz kwiaty.
Ad pkt 4 Zgodnie z porządkiem obrad Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor
przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.
- przedłożoną informację przyjęto do akceptującej wiadomości. Informacja stanowi załącznik
nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 5 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak poformował, że w okresie
międzysesyjnym:
1) Wpłynęło pismo Pani Stanisławy Berg.
Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania:
1) Radny Tomasz Kubacki zgłosił powstanie Klubu radnych „Wspólnie dla Gminy
Sztum” Rady Miejskiej w Sztumie. Ponadto poinformował, że Przewodniczącym
str. 2

Protokół Nr IV/2011 z obrad IV sesji Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 stycznia 2011 roku.

2)
3)
4)
5)

6)

7)

Klubu Radnych „Wspólnie dla Gminy Sztum” został Pan Tomasz Kubacki natomiast
rzecznikiem prasowym został Pan Adam Kaszubski.
- zgłoszenie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Radny Adam Kaszubski poinformował, że mieszkańcy dowiedzieli się biuletynu o
drugim inwestorze na PSSE, czy nadal jest to aktualne?.
Radny Adama Kaszubski zapytał, czy sztumski samorząd będzie starał się o przejęcie
i modernizację dworca PKP w Sztumie?.
Radny Kazimierz Barański zapytał, czy jest możliwość wykonania przystanku
autobusowego przy szpitalu, gdyż mieszkańcy się skarżą?.
Radny Sławomir Lipski zgłosił, że chodnik, który prowadzi do cmentarza Parleta, jest
nieodśnieżany i nieoświetlony. Ponadto zgłosił, że przy ul. Polnej jest dużo
oświetlenia tak samo przy „Elstarze” w Górkach, czy nawet w miejscu, gdzie teraz jest
wykonywana przebudowa kanalizacji, może można byłoby zmniejszyć ilość punktów
świetlnych i przenieść na Zajezierze?.
Radny Henryk Piepiórka poinformował, że świetlica w Sztumskim Polu jest bardzo
zimnym pomieszczeniem, jest tam stół do gry w tenisa, mamy osobę chętną również
do nauki języka angielskiego, ale tam jest zimno i nikt tam nie chce z tej świetlicy
korzystać. Jeżeli już jest coś organizowane w tej świetlicy to muszę 3 dni szybciej
palić, aby to pomieszczenie się nagrzało w związku z tym, czy jest możliwość
zakupienia grzejników elektrycznych?.
Sołtys Pan Ryszard Potowski zapytał, czy będzie możliwe uruchomienie parkingu
leśnego, ponieważ jest nowa kadencja i są dobre relacje gminy z powiatem.

Ad pkt 6 Podjecie stanowiska Rady Miejskiej w Sztumie oraz Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 55 w mieście Sztumprzedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor – w wyniku głosowania
stanowisko podjęto jednogłośnie pozytywnie.
- stanowisko stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 7 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie:
1) wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2020 (uchwała Nr
IV/16/11) przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Sztum Danuta Wiatrowska.
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8
do niniejszego protokołu.
2) ) budżetu gminy na 2011 rok:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora,
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor poinformował, że w budżecie na 2011
rok cudów nie ma, gdyż jest to kontynuacja. Dochody, które zależą od sytuacji
finansowej Państwa to mamy zmniejszoną subwencję, gdyż to zależy również od
bezrobocia, gospodarki finansowej. Bardzo będziemy się ciszyli, jeżeli poprawi się
gospodarka. Jest cały pakiet inwestycji dla sołectw. Ponadto dodał, że prawda sama
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wychodzi, gdyż wiele gmin na pewno ma wiele kłopotów finansowych, nie mówię
dlatego, że mieliśmy dobre czucie, ale mieliśmy szczęście . Będą zmiany w tym
budżecie, gdyż wyniknie to z naszych wspólnych dyskusji. Wnioski, które zostały
złożone ja znam i na pewno budżet będzie się zmieniał.
b) przedstawienie projektu uchwały budżetowej (uchwała Nr IV/17/11)
przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska.
Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska przedstawiła opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak poprosił Przewodniczących
Komisji Pana Andrzeja Babieczko, Panią Różę Baniasik- Zarańską oraz Pana
Andrzeja Murawskiego przedstawienie wniosków zgłoszonych na komisjach.
Przewodniczący Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Andrzej
Babieczko przedstawił wnioski, które nie zostały przegłosowane przez komisję:
1. Radny Kazimierz Barański zgłosił potrzebę remontu drogi w Czerninie przy ulicy
Reymonta.
2. Radna Sylwia Monkielewicz zgłosiła potrzebę remontu drogi przy ulicy
Pieniężnego w Sztumie.
3. Radny Sławomir Lipski zgłosił potrzebę remontu budynku biblioteki Miejskiej w
Sztumie.
4. Sołtys Barlewic Radosław Lubelski zgłosił potrzebę remontu dwóch odcinków
drogi od drogi powiatowej do Pana Świerczka oraz drogi za czterema blokami w
Barlewiczkach.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Róża BaniasikZarańska przedstawiła wnioski, które nie zostały przegłosowane przez komisję:
1. Radny Bartosz Mazerski zgłosił wniosek na Komisji Edukacji (…) w dniu 12
stycznia 2011 roku o ujęcie w budżecie gminy kwoty na remont Stadionu
Miejskiego w Sztumie. Ponadto zgłosił potrzebę remontu boiska przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Sztumie oraz stworzenie sztucznego lodowiska, które
służyłoby w okresie letnim, jako boisko do gry w kosza.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Andrzej Murawski
przedstawił wnioski, które nie zostały przegłosowane przez komisję:
1. Radny Tadeusz Buber- Bubrowiecki zgłosił na Komisji Finansów (…) w dniu 13
stycznia 2011 roku o ujęcie kwoty potrzebnej do wykonania dokumentacji na
modernizację i remont Stadionu Miejskiego w Sztumie.
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.
3) uchylenia uchwały Nr LII/314/94 Rady Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 kwietnia
1994 roku w sprawie zbycia terenów niezabudowanych położonych w Sztumie przy
Jeziorze Barlewickim z przeznaczeniem na cele rekreacyjno – letniskowe ( uchwała
Nr IV/18/11) przedstawiła kierownik Referatu GNiPP Agnieszka Topolewska- Reksa.
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu.
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4) uchylenia uchwały Nr XXXI/271/97 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 22 lutego 1997
roku w sprawie zbycia działek budowlanych położonych przy ul. Kochanowskiego w
drodze przetargu (uchwała Nr IV/19/11) przedstawiła Kierownik Referatu GNiPP
Agnieszka Topolewska- Reksa.
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10
do niniejszego protokołu.
5) rozpatrzenie skargi Pani Stanisławy Berg (uchwała Nr IV/20/11) przedstawiła p.o.
Z-cy Kierownika Referatu RI Teresa Wasielewska.
-w wyniku głosownia uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11
do niniejszego protokołu.
6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na I półrocze 2011
roku (uchwała Nr IV/21/11) przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam
Kaszubski.
-w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12
do niniejszego protokołu.
Ad pkt 8 Informacja o podmiotach gospodarczych oraz opinie Prezesa Sądu Rejonowego w
Kwidzynie dot. wykonywania kary ograniczenia wolności oraz wykonywania pracy
społecznie użytecznej przedstawiła Z-ca Kierownika Referatu GKiSO Bożena Falkowska.
- przedłożoną informację przyjęto do akceptującej wiadomości. Informacja stanowi załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 9 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
1) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor w odpowiedzi na pytanie Radnego
Adama Kaszubskiego poinformował, że jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu
informacji, jedna działka hektarowa jest już sprzedana, aby wybudować zakład pracy i
więcej informacji nie mam.
2) Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na pytanie Radnego Adama Kaszubskiego
poinformował, że zarządca PKP nie mieszka w Sztumie i nie wie jak tam wygląda,
zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać, jak będzie przekazywany majątek
samorządom i co należałoby tam zrobić, czemu ma to służyć.
3) Starosta Sztumski Wojciech Cymerys udzielił odpowiedzi na pytanie Radnego
Kazimierza Barańskiego informując go, że zapisał sobie ten temat i muszę to
sprawdzić. Jest tam zatoka, gdzie znajduje się parking i tam można byłoby utworzyć
przystanek, ale parking też jest potrzebny.
4) Starosta Sztumski Wojciech Cymerys odpowiedział na pytanie Sołtysa Ryszarda
Potowskiego informując, go, że byli dzisiaj na spotkaniu w Nadleśnictwie Kwidzyn i
rozmawialiśmy na ten temat. Nie jest to parking tylko las. Lasy Państwowe chętnie
nam oddadzą to miejsce w dzierżawę, jeżeli będzie wykonana cała procedura prawna.
To miejsce było traktowane, jako śmietnisko. Będziemy w tej kwestii nadal
rozmawiać. Prawdą jest, że ten parking utożsamiał się ze Sztumem i w okresie letnim
służył ten parking dla turystów.
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5) Z-ca kierownika Referatu GKiSO Bożena Falkowska udzieliła odpowiedzi Radnemu
Sławomirowi Lipskiemu informując go, że oświetlenie wyłączone w zeszłym roku ze
względów oszczędnościowych, natomiast, jeżeli chodzi o chodnik to jest przepis taki,
że osoba zamieszkująca przy chodniku musi odśnieżać mimo to, że to są drogi
gminne.
Prezes PWiK w Sztumie Władysław Lewko uzupełnił odpowiedź Pani Bożeny
Falkowskiej i dodał, że z odśnieżaniem był problem, bo właściciel gruntu zakazał
przesypywania śniegu z chodników na jego grunt, dlatego musieliśmy wywozić śnieg.
Na następny sezon postawimy płotki, aby nie zawiewało śniegu z pól.
6) Dyrektor SCK Andrzej Grześków poinformował Radnego Henryka Piepiórkę, że nie
potrafi odpowiedzieć, czy jest możliwe na dzień dzisiejszy zamontowanie grzejników
elektrycznych. Powstał nowy postulat i musimy to sprawdzić, czy jest możliwość
zainstalowania takiego ogrzewania i czy nie trzeba przemienić instalacji elektrycznej.
Radny Henryk Piepiórka dodał, że przed remontem świetlicy mówił, iż jest potrzeba
zainstalowania takiego ogrzewania.
Radny Waldemar Fierek zapytał odnośnie budżetu, że znajduje się w nim takie coś, jak
opłaty ze środków, opłaty produkcyjne, co to jest?.
W dopowiedzi Z-ca Kierownika Referatu GKiSO Bożena Falkowska poinformowała, że w
przypadku gminy Sztum jest segregacja odpadów, które przekazywane są do dalszego
recyklingu (…).
Ad pkt 10 Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław
Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania obrad od godz. 16,oo do 18,2o.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Malwina Wiśniewska
Czesław Oleksiak
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