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Protokół nr V/2011
z obrad sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 23 lutego 2011 roku.
Ad pkt 1 Otwarcia obrad V 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:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie zgłoszonych zmian.
3. Zatwierdzenie Protokołów Nr III/2010 i Nr IV/2011 z obrad sesji. Protokoły do
wglądu wyłożone w Biurze Rady Miejskiej.
4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) przekazania w użyczenie nieruchomości, położonej w miejscowości Czernin, obręb
geodezyjny Barlewice, na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym
„DAR SERCA” w Sztumie z przeznaczeniem na budowę drogi pożarowej w parkingu,
2) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas
określony powyżej 3 lat na nieruchomość zabudowaną położoną w Krynicy Morskiej
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z turystyką i wypoczynkiem,
3) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej um. Jana Hinca w Piekle,
4) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Sztum położonej w obrębie 3 miasta Sztum na część nieruchomości
gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Zajezierze, stanowiącej własność osoby
fizycznej,
5) przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za 2010r.,
6) zmiany uchwały Nr XXVI/148/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 9 października
2004 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu
detalicznego, zakładów, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy.
7) przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta i Gminy,
8) zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin „Polskie Zamki
Gotyckie” i przyjęcia jego statutu,
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9) zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym,
10) zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w
sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie
rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
11) zmiany uchwały Nr XXIX/210/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 października
2008 roku w sprawie zgłoszenia przedstawicieli do Powiatowej Rady Zatrudnienia na
lata 2008-2011; referują: pkt 5/1-2 Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
i Planowania Przestrzennego Agnieszka Topolewska-Reksa, 5/3 Dyrektor MiejskoGminnego Zespołu Oświaty Katarzyna Krzyżykowska, pkt 5/4 Agnieszka
Topolewska-Reksa, pkt 5/5-7 z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i
Spraw Obywatelskich Bożena Falkowska, pkt 5/8-10 Kierownik Referatu ds. Prog.
Pomoc. (..) Ewa Ruczyńska, pkt 5 /11 Sekretarz Miasta i Gminy Daria MietlewskaDura.
6. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
7. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad:
zamiana pkt 4 dodaje się podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok –
przedstawi Skarbnik Miasta i Gminy Sztum Danuta Wiatrowska
Ad pkt 3 Protokół Nr III/11 z obrad sesji Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2011
roku wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Radni zapoznali się z treścią
protokołu, uwag nie zgłosili i protokół podpisali.
- protokół został zatwierdzony jednogłośnie za.
Protokół Nr IV/11 z obrad sesji Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2011 roku
wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Radni zapoznali się z treścią protokołu,
uwag nie zgłosili i protokół podpisali.
- protokół został zatwierdzony jednogłośnie za.
Ad pkt 4 Interpelacje i zapytania radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak poformował, że w okresie
międzysesyjnym:
1) Wpłynęło pismo z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Radni zgłosili następujące interpelacje i zapytania:
1) Radny Tomasz Kubacki zgłosił wniosek o wprowadzenie wideofilmowania.
wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
2) Sołtys Gościszewa Ryszard Antonik zgłosił, że odbywa się wycinka drzew, która
prowadzi do gorzelni w Gościszewie. Firma z Kwidzyna, która wykonuje tą wycinkę
pozostawiła resztki i prośba, aby ta firma to sprzątnęła. Kolejną sprawę, którą zgłosił
to, że 20 metrów kabla zostało i aby podłączyć szatnię. Ponadto zgłosił, że droga,
która prowadzi do tzw. lotniska jeżdżą tam traktory z Nadleśnictwa i teraz jak są
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roztopy to ta droga jest w złym stanie, czy Nadleśnictwo może to naprawić i czy
tłuczeń lub gruz będzie przeznaczony na potrzebę dróg lokalnych?.
3) Radny Andrzej Babieczko zgłosił, że jesienią miały być zamontowane wiaty
przystankowe, co się stało, że ich do tej pory nie ma?.
4) Radny Mirosław Kozłowski zapytał, dlaczego od torów do centrali nasiennej nie ma
oświetlenia i od centrali nasiennej do Pana Mielniczka, czy można tam zamontować
lampę?.
Ad pkt 6 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie:
1) przekazania w użyczenie nieruchomości, położonej w miejscowości Czernin, obręb
geodezyjny Barlewice, na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym
„DAR SERCA” w Sztumie z przeznaczeniem na budowę drogi pożarowej w parkingu
(uchwała nr V/22/2011) przedstawiła Kierownik referatu GNiPP Agnieszka
Topolewska- Reksa.
- uchwała przez rade w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie za i stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
2) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej um. Jana Hinca w Piekle (uchwała
V/23/2011) przedstawiła Dyrektor MGZO Katarzyna Krzyżykowska m.in.
przedstawiła prezentację multimedialną, która obrazowała pogłębiający się niż
demograficzny, który spowodował znaczne zmniejszenie liczby uczniów w szkołach
prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Sztum. W roku szkolnym 2000/2001 liczba
uczniów w szkołach podstawowych wynosiła 1487, natomiast w porównaniu do
bieżącego roku szkolnego liczba uczniów zmniejszyła się o 438 i wynosi 1049. Mimo
drastycznego spadku liczby uczniów koszty utrzymania szkół wzrastają. W 2011 roku
ogół planowanych wydatków ponoszonych na oświatę wynosi 15.666,903 i wzrósł
30% w stosunku do 2006 roku. Subwencja oświatowa w 2006 roku wynosiła
7.535,346,00 zł. pokrywała 62,72% ogółu wydatków, które wynosiły 12.015,074 zł.
natomiast w roku 2011 planowana wysokość subwencji wynosi 9.902,453,00 zł. co
stanowi 63% ogółu wydatków. Ponadto dodała, że w Piekle jest mało dzieci w
związku, z czym są klasy łączone. Nauczyciel musi w ciągu jednej lekcji przerobić
materiał dla 5 i 6 klasy. Liczba uczniów na przestrzeni 5 lat zmniejszy się do liczby 37
uczniów. Natomiast odnosząc się do aspektu ekonomicznego to w Piekle na jednego
ucznia to koszt 9.477,76 zł. Natomiast w Szkole Podstawowej Nr 2 koszt na jednego
ucznia wynosi 4.506,93 zł. Wydatki w Szkole Podstawowej w Piekle drastycznie
wzrastają. W związku z powyższym konieczne są zmiany. Uczniowie będą dowożeni
do Zespołu Szkół w Czerninie, szkoła ta jest zmodernizowana jest monitoring, dzieci
będą miały opiekę.
DYSKUSJA:
Radny Tomasz Kubacki przedstawił sprzeciw Członków Klubu Radnych Wspólnie
Dla Gminy Sztum w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Hinca w Piekle.
sprzeciw stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Pani Katarzyna Maczyszyn przedstawiła sprzeciw w sprawie zamiaru likwidacji
Szkoły Podstawowej w Piekle sprzeciw stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu.
Sołtys Piekła Barbara Wichrowska zwróciła się w imieniu własnym oraz
mieszkańców z prośbą o zastanowienie się nad likwidacją Szkoły Podstawowej im.
Jana Hinca w Piekle i zgłosiła sprzeciw mieszkańców.
sprzeciw wraz z podpisami mieszkańców stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.
Radny Henryk Piepiórka zapytał, jaki jest koszt stały całej placówki, z tego co się
orientuję to jeszcze znajduje się tam mieszkanie?.
W odpowiedzi Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor poinformował, że nie
ma tam żadnego mieszkania.
Radny Henryk Piepiórka poinformował, że jeszcze przez dwa lata funkcjonować
będzie tam przedszkole Unijne, czy jest sens likwidacji tej placówki. Nikt
ekonomicznych odpowiedzi mi nie daje. Ponadto będzie dodatkowy koszt dojazdu
autobusem. Proszę o wykładnię w tej sprawie.
Dyrektor MGZO Katarzyna Krzyżykowska poinformowała, że w 2011 roku
planowane wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły wynoszą 552.879,00 zł.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor poinformował, że chciałby się
ustosunkować do tych argumentów. Pomijanie argumentu demograficznego jest złe.
Po to są komisje, aby były dyskusje. Na komisjach pracuje się merytorycznie i szkoda,
że informacje, które były przedstawione nie pomogły. Powodem zamiaru likwidacji
szkoły w Piekle jest niż demograficzny to jeden podstawowych powodów, powodują
to uwarunkowania zewnętrzne, katastrofalna sprawa finansowa. Rykoszetem uderza to
w samorządy. Ta decyzja jest trudna. Jeżeli obcina się subwencje i zabiera się nam
400.000,00 zł. z dnia na dzień (…). Jaka tu jest polityka państwa? Powódź była rok
temu. Na samorządy zwala się odpowiedzialność za państwa postępowanie. Od 2011
roku wprowadzono drastyczną decyzję, że koszty nie mogą być większe od
dochodów. Jesteśmy gminą nie tylko jedyną jest wiele takich gmin w Polsce. Proszę
radnych o odpowiedzialność, a nie popularność. Będzie gorzej, chcę powołać komisję
oszczędnościową na czele z Panią Skarbnik. My o historię będziemy dbać.
Radna Sylwia Monkielewicz stwierdziła, że demografia, demografią, a ekonomia,
ekonomią, ale jako matka też nie chciałabym, aby moje dziecko dojeżdżało do szkoły.
Ponadto uważa, że nie powinno się likwidować szkoły, która ma przeszłość
historyczną, a przede wszystkim bohaterską, za którą ginęli ludzie.
Radny Henryk Piepiórka zaproponował, aby stworzyć tam Niepubliczną Szkołę, nie z
dyrektorem na czele tylko z menadżerem.
Radna Róża Banasik –Zarańska poinformowała, że z podwójnej przyczyny zabierze
głos w tej sprawie, gdyż jestem nauczycielem i byłam również na komisji. Jestem
zbudowana postawą przedstawicieli szkoły, postawą rodziców uczni, którzy
uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Piekle. Piekło jest małą społecznością i
rzeczywiście te argumenty potwierdzają się, że jest to dobra szkoła, ale jeżeli ta
sprawa nie stanie teraz przed nami to w przyszłości na pewno. Podkreślam, że Piekło
jest mocną społecznością i da sobie radę z integracją.
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Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska poinformowała, że wzrost wydatków
bieżących jest dwukrotnie wyższy od dochodów. My, jako gmina odczuwamy ten
kryzys również. Obcięto nam subwencję wyrównawczą.
Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Alicja Podlewska stwierdziła, że są również
zalety tej decyzji. Inne dzieci również dojeżdżająco szkół. Nie jest możliwe, aby w
każdym sołectwie działały szkoły- fajnie byłoby gdyby tak było. W Czerninie jest 140
dzieci, to nie jest dużo. Dzieci, które uczęszczały w Piekle do podstawówki
przechodzą później do gimnazjum w Czerninie, a teraz będzie im łatwiej, jeżeli będą
uczęszczać tam do podstawówki to wówczas przejście go Gimnazjum będzie dla nich
łatwiejsze emocjonalnie. Są też zalety korzystania z nauki w tej szkole. W większych
szkołach jest dostęp do pedagoga, logopedy, psychologa. W Czerninie jest monitoring.
Proszę się nie obawiać, że tym dzieciom się coś stanie.
Radny Andrzej Babieczko zapytał, co się stanie z nauczycielami z tej szkoły?.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak poinformował, że jest to dopiero
zamiar likwidacji tej szkoły, po podjęciu tej uchwały będziemy dopiero myśleć co z
nauczycielami.
Pani Irena Ruszkowska zapytała, się radnej Róży Baniasik –Zarańskiej, gdzie ona
chce wysłać te dzieci z Piekła - „do molochu”?.
Radny Bartosz Mazerski stwierdził, że w obecnej kadencji w Radzie Miejskiej jest
trzech nauczycieli jest to dla nas bardzo trudna decyzja do podjęcia, ale my
otrzymaliśmy mandat radnego. W tej szkole pracują moi koledzy i koleżanki będę
musiał im spojrzeć w oczy i spojrzę, bo wiem, że to słuszna decyzja. Również jestem
ojcem i nie zgadzam się z Panią Ruszkowską, że szkoła w Czerninie jest molochem,
tam dzieci będą miały duże możliwości. Jedynym mankamentem tej decyzji do
dojazdy. Uważam, że budynek Piekle należy tylko dobrze zagospodarować.
Sołtys Uśnic, co Pan Bodak miał namyśli odnosząc Siudo dzieci z Uśnic. Ponadto
stwierdziła, że nasze dzieci chodzą do Sztumu do szkoły i jesteśmy bardzo
zadowoleni.
Radny Waldemar Fierek poinformował, że jakakolwiek będzie decyzja proszę nie
podejrzewać nas o złą wolę. Już za rządów Buzka mówiono o likwidacji tej szkoły.
Radna Wiesława Chabowska poinformowała, że zna tą szkołę bywała w niej m.in. w
pokojach gościnnych w tej szkole. Nie wątpię w dobre wyniki w nauce, gdyż jest mała
liczba dzieci. W Sztumskiej Wsi też przeżyłam likwidację szkoły. Moje 5-letnie
dziecko również dojeżdżało do szkoły też były mrozy. Ja również dojeżdżałam do
szkoły i lekcje zaczynały się o 7,3o, a nie jak teraz o 8,oo.
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta wynikiem głosów 9 za, przy 6 głosach
wstrzymujących uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
3) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas
określony powyżej 3 lat na nieruchomość zabudowaną położoną w Krynicy Morskiej
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z turystyką i wypoczynkiem
(uchwała nr V/24/2011) przedstawiła kierownik referatu GNiPP Agnieszka
Topolewska –Reksa.
Radny Mirosław Kozłowski zapytał czy może się to odbyć w drodze przetargu?.
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W odpowiedzi Kierownik referatu GNiPP Agnieszka Topolewska- Reksa
poinformowała, że może odbyć się przetarg, ale nie wiadomo, czy będzie ktoś chętny
do przystąpienia, gdyż na pewno jest mało chętnych. „Prawie na każdym budynku
jest napisane do wynajęcia”. Koszt utrzymania tego obiektu jest bardzo wysoki, gdyż
trzeba kupić olej opałowy, opłacić ochronę, która pilnuje obiekt i wiele innych jest
opłat. Koszt utrzymania tego obiektu to koszt ok. 80 tys. złotych rocznie. Tutaj byłby
ten sam dzierżawca, który do tej pory dzierżawił ten obiekt.
- uchwała przez rade w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (12 głosów za
przy 3 wstrzymujących) i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak ogłosił 15 minutową przerwę.
4) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (uchwała nr
V/25/2011) przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Sztum Danuta Wiatrowska.
Radny Adam Kaszubski zapytał, o jaką drogę chodzi w tej uchwale?.
Odpowiedzi udzieliła Z-ca Kierownika GKiSO Bożena Falkowska informując, że jest
to droga od ulicy Kwidzyńskiej, która prowadzi, aż do torów, będzie wyremontowana,
aż za tory.
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12
do niniejszego protokołu.
5) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany części nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Sztum położonej w obrębie 3 miasta Sztum na część nieruchomości
gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Zajezierze, stanowiącej własność osoby
fizycznej (uchwała nr V/26/2011) przedstawiła Kierownik GNiPP Agnieszka
Topolewska- Reksa
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13
do niniejszego protokołu.
6) przyjęcia sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za 2010r.(uchwała nr V/27/2011) przedstawiła Z-ca kierownika GKiSO
Bożena Falkowska.
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14
do niniejszego protokołu.
7) zmiany uchwały Nr XXVI/148/04 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 9 października
2004 roku w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu
detalicznego, zakładów, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy
(uchwała nr V/28/2011) przedstawiła Z-ca Kierownika GKiSO Bożena Falkowska .
Radny Adam Kaszubski zapytał, czy dotyczy to również np. Klubu Impuls, w którym
sprzedawane są zapiekanki, czy może stacji paliw, gdzie sprzedawane są np.
hamburgery?.
W odpowiedzi Z-ca Kierownika GKiSO Bożena Falkowska poinformowała, ze nie
dotyczy to tych placówek.
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- w wyniku głosowania uchwała zostałam podjęta wyimek głosów 10 za, przy 5
głosach wstrzymujących i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
8) przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta i Gminy ( uchwała nr
V/29/2011) przedstawiła Z-ca Kierownika GKiSO Bożena Falkowska.
Radny Andrzej Murawski poinformował, że u niego na parkingu stoi taki samochód.
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16
do niniejszego protokołu.
12) zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin „Polskie Zamki
Gotyckie” i przyjęcia jego statutu (uchwała nr V/30/2011) przedstawiła Kierownik
Programów Pomocowych i Współpracy z Zagranicą (…) Ewa Ruczyńska.
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta wynikiem głosów 14 za przy jednym
głosie wstrzymującym i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
13) zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów
sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym i krajowym ((uchwała nr V/30/2011) przedstawiła Kierownik
Programów Pomocowych i Współpracy z Zagranicą (…) Ewa Ruczyńska.
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18
do niniejszego protokołu.
14) zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w
sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie
rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
krajowym (uchwała nr V/31/2011) przedstawiła Kierownik Programów Pomocowych
i Współpracy z Zagranicą (…) Ewa Ruczyńska.
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr19
do niniejszego protokołu.
15) zmiany uchwały Nr XXIX/210/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 października
2008 roku w sprawie zgłoszenia przedstawicieli do Powiatowej Rady Zatrudnienia na
lata 2008-2011 (uchwała nr V/33/2011) przedstawiła Sekretarz miasta i Gminy Sztum
Daria Mietlewska- Dura.
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20
do niniejszego protokołu.
Ad pkt 7 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
1) W odpowiedzi na wniosek Klubu Radnych Wspólnie Dla Gminy Sztum
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak stwierdził, że Klub Radnych
Wspólnie Dla Gminy Sztum robią „show”. W internecie jest zamieszczane wszystko,
co jest związane z sesją oraz na tablicy ogłoszeń, są większe potrzeby niż
wideofilmowanie.
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2) Z-ca Kierownika GKiSO Bożena Falkowska w odpowiedzi na pytania Sołtysa
Ryszarda Antoniuka poinformowała, że umowa na wycinkę drzew trwa do 30
kwietnia br.. Jest to wykonywane sukcesywnie. W ramach tej umowy jest
zaplanowany cały ten odcinek. Jedna topola nie została wycięta, ale to nie nasza
topola. Na wycinkę drzew, które rosną na działce gminnej, to musimy mieć zgodę na
taką wycinkę od Starostwa. Zawarliśmy porozumienie z firmą, która dokonuje
wycinki, że w zamian za to, że oni uzyskają surowiec z tej wycinki to w zamian
wycinka ta nas nic nie kosztuje. Przyłącze energetyczne do szatni będzie wykonane,
mamy podpisany aneks w tej sprawie i do końca kwietnia będzie wykonane.
3) W odpowiedzi na pytanie Radnego Andrzeja Babieczko Z-ca Kierownika GKiSO
Bożena Falkowska poinformowała, ze wiaty będą zamontowane do końca kwietnia.
Mamy wyłonionego wykonawcę, tylko mamy problem uzgodnienia pewnej sprawy z
GDDKiA, ale na pewno będą zamontowane.
4) W odpowiedzi na wniosek Radnego Mirosława Kozłowskiego odpowiedziała Z-ca
Kierownika GKiSO Bożena Falkowska informując, że koło centrali nasiennej w 2009
roku na wniosek mieszkanki zostały doposażone 2 słupy, nie ma tam więcej słupów.
Pan sołtys z Zajezierza ma koncepcje na oświetlenie i będziemy w kontakcie, ale tak
to nie ma możliwości.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor poinformował, że nie ma finansów w
budżecie na ten rok na wykonanie oświetlenia.
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 18,25.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Malwina Wiśniewska
Czesław Oleksiak

str. 8

Protokół Nr V/2011 z obrad V sesji Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011 roku.

str. 9

