PROTOKÓŁ NR VII/2011 Z OBRAD VII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr VII/2011
z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 04 maja 2011 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad VII sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak. Przywitał wszystkich licznie przybyłych na dzisiejszą sesję zaproszonych gości,
posłów na sejm RP, mieszkańców ziemi sztumskiej, sołtysów, kierowników i dyrektorów
jednostek gminnych, radnych powiatowych, przedstawicieli prasy lokalnej, burmistrzów
pracowników Urzędu i radnych Rady Miejskiej.
Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15 osobowy skład rady wszyscy radni obecni.
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 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. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie Protokołu Nr VI/2011 z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30
marca 2011 roku. Protokół do wglądu wyłożony w Biurze Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie stanowiska w sprawie sytuacji praktycznej nauki zawodu w firmach
rzemieślniczych i skutkach likwidacji refundacji tej nauki z funduszu pracy.
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2020,
2) zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
3) likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Hinca w Piekle,
4) nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, oznaczonej nr 91/70
położonej w obrębie geodezyjnym Barlewice od Agencji Nieruchomości Rolnej z
przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy,
5) oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości położonych w
obrębie 2 Miasta Sztum przy Placu Wolności,
6) zmiany Uchwały nr XXIV/159/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 kwietnia
2008 r. w sprawie użyczenia na czas nieokreślony części nieruchomości zabudowanej
położonej w Sztumie przy ul. Reja na rzecz Stowarzyszenia pod nazwą Miejski
Ludowy Klub Sportowy „Victoria” w Sztumie,
7) w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości
położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Baczyńskiego,
8) w sprawie sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej byłą stacją
paliw nr 279/135 i niezabudowanej oznaczonej nr 279/143, położonych w Sztumie
obręb 2,
9) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas
nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości wymienione
w załączniku do uchwały,
10) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr V/29/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. dot.
przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta i Gminy Sztum; referują: pkt 6/1i2
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Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska, pkt 6/3 Dyrektor M-GZO Katarzyna Krzyżykowska, pkt 6/4-9
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Majątku Agnieszka
Topolewska-Reksa, pkt 6/10 Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Bożena
Falkowska.

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił do porządku obrad następujące
autopoprawki:
o punkt 4 dot. przedstawienia Informacji Burmistrza Miasta i Gminy z działalności w
okresie międzysesyjnym przenoszę do pkt 6,
o

w punkcie 5 ppkt 3 przenosi się do ppkt. 1,

o dopisać pkt 7 w brzmieniu następującym: podjęcie oświadczenia Rady Miejskiej i
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie środków z Funduszu Pracy.
Zmian do porządku obrad nie zgłoszono. Porządek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Solenizantką w okresie międzysesyjnym była Agnieszka Topolewska-Reksa- solenizantce
złożono życzenia imieninowe i wręczono okolicznościową wiązankę kwiatów.
Ad pkt 3 Protokół Nr VI/2011 z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca
2011 roku do wglądu wyłożony był w Biurze Rady Miejskiej. Radni zapoznali się z treścią
protokołu, uwag nie zgłosili i protokół podpisali;
- w wyniku głosowania protokół zatwierdzono jednogłośnie (15 głosów za).
Ad pkt 4 Zgodnie z porządkiem obrad Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor przedstawił
oświadczenie w sprawie sytuacji praktycznej nauki zawodu w firmach rzemieślniczych i
skutkach likwidacji refundacji tej nauki z funduszu pracy w brzmieniu następującym: Władze
samorządowe w imieniu sztumskiego środowiska rzemieślników, wyrażają zaniepokojenie i
sprzeciw w związku z decyzją Rządu w zakresie ograniczenia środków
z Funduszu Pracy na cele refundowania kosztów kształcenia praktycznego w rzemieślniczych
zakładach pracy prowadzących szkolenie osób młodocianych i dorosłych.
Ta decyzja spowodowała bardzo negatywne skutki społeczne i ekonomiczne dla zakładów
rzemieślniczych, lokalnej gospodarki, systemu szkolnictwa zawodowego oraz uczniów
łączących naukę w szkole z praktyczną nauką zawodu w zakładach rzemieślniczych.
Ta decyzja została podjęta w momencie, kiedy już wiele umów było zawartych i takie
działanie podważa autorytet i zaufanie do państwa prawa i intencji rządu polskiego wobec
małych firm
.
Na terenie Miasta i Gminy Sztum brakuje dużych przedsiębiorców i siła naszej lokalnej
gospodarki zależy w dużym stopniu od kondycji i efektywnego działania małych
i średnich firm, w tym zakładów rzemieślniczych. Niezwykle ważne dla przyszłości tych
zakładów pracy jest zapewnienie dopływu wykwalifikowanych i przyuczonych do konkretnego
zawodu kadr młodych pracowników- czeladników. Likwidacja refundacji kosztów przyuczenia
do zawodu niestety to uniemożliwi. Refundacja pracodawcom wynagrodzeń młodocianym jest
ważnym instrumentem rynku pracy służącym wspieraniu kształcenia młodocianych w
powiązaniu z potrzebami rynku pracy. Instrument ten ma znaczący wpływ na zmniejszenie
bezrobocia wśród młodzieży, szczególnie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Powiat sztumski ze względu na historycznie ukształtowaną strukturę gospodarki należy do
grupy powiatów objętych strukturalnym bezrobociem, co wpływa znacząco na zwiększoną
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liczbę rodzin w bardzo trudnej sytuacji, w tym wykluczonych społecznie.
Wynagrodzenia dla młodocianych uczniów bardzo często zasilały skromne budżety domowe.
Szkoły zawodowe w powiecie sztumskim nie mają odpowiednio wyposażonych pracowni
zawodowych, aby przyjąć praktyczną naukę zawodu, która już nie będzie prowadzona w
zakładach rzemieślniczych. Stworzy to olbrzymie trudności dla młodzieży planującej naukę w
konkretnych zawodach i władz samorządowych nie mających środków finansowych na
wyposażenie szkół w nowoczesne pracownie
.
Absolwenci tej formy nauki o wiele rzadziej zasilają szeregi bezrobotnych, a statystyki
wskazują na wzrost zainteresowania tą formą kształcenia wśród młodzieży.
Sytuacja powstała w szkolnictwie zawodowym z powodu braku refundacji kształcenia uczniów
jest tym bardziej niepokojąca, że izby niemieckie rozpoczęły na szeroką skalę werbowanie
młodzieży na bardzo korzystnych warunkach finansowo – socjalnych do nauki zawodu
w przygranicznych centrach kształcenia. Może doprowadzić do drenażu wykwalifikowanych
kadr z polskiego rynku pracy oraz odpływu młodych ludzi z terenu Miasta i Gminy Sztum, co
jeszcze pogorszy sytuację demograficzną na naszym terenie przyniesie wiele problemów w
zakresie opieki nad ludźmi starszymi
.
Wnioskujemy do Rządu i Parlamentu o zmianę tej sytuacji i przywrócenie refundacji kosztów
kształcenia w zakładach rzemieślniczych z Funduszu Pracy.
- powyższe oświadczenie Rada w wyniku głosowania podjęła jednogłośnie. Oświadczenie
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Hinca w Piekle
(uchwała Nr VII/41/2011) przedstawiła dyrektor miejsko-gminnego zespołu oświaty
Katarzyna Krzyżykowska informując o pozytywnej opinii wszystkich resortowych Komisji
Rady Miejskiej
.
W dyskusji udział brali:
:
Jerzy Kozdroń, poseł na Sejm RP stwierdził, że problem z jakim boryka się teraz gmina
Sztum nie jest jedynym takim problemem, gdyż boryka się z tym wiele gmin i miast w
naszym kraju. Wynika to z niżu demograficznego. Jednakże Szkoła Podstawowa w Piekle to
symbol historyczny. W przypadku likwidacji, nastąpi likwidacja symbolu polskości, tej ziemi.
Ma świadomość prowadzenia zajęć lekcyjnych w pustych salach lekcyjnych. W przypadku
likwidacji zapytał, co w zamian?. Proponuje utworzenie np. placówki edukacyjno- kulturalnej
o znaczeniu historycznym; albo utworzenie zielonej szkoły. Uważa, że należy stworzyć
placówkę kulturalno- oświatową , która mogłaby w tym miejscu funkcjonować. Jest za mało
czasu, aby podjąć taką decyzję. Symbol polskości powinien być zachowany. Zdaje sobie
sprawę, że przy takiej ilości dzieci nie da się utrzymać tej szkoły. W imieniu własnym i posła
Jerzego Kulasa deklaruje załatwienie środków finansowych na utrzymanie tego budynku jako
placówki kulturalno- oświatowej. Problem dowożenia dzieci; w tym pomóc nie potrafię, ale
pan burmistrz to skalkulował. Zasugerował rozważenie dowozu dzieci do Janowa.
Wystąpienie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
.
Kazimierz Smoliński, poseł na Sejm poinformował, że jest posłem z powiatu tczewskiego, nie
mniej jednak chce zaapelować w sprawie likwidacji szkoły w Piekle. Zna problemy gminne,
ten teren jest mu również znany, gdyż był uczniem szkoły w sąsiedniej gminie Miłoradz. W
kontekście wypowiedzi pana przewodniczącego rady przed budynkiem Urzędu, że w budynku
szkoły można zrobić inną placówkę oświatową, czy kulturalną- wcześniej tej wiedzy nie byłorodzice nie mają tej wiedzy. Jednakże przestrzega radnych, aby nie patrzyli przez własny
pryzmat. Zapytał, jakie będą tego koszty- ile dokładnie zaoszczędzicie? Zmierzacie się z
historycznym symbolem. Za rok ta szkoła będzie obchodzić 75 lecie powstania. Nasi
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przodkowie oddali życie za tę szkołę. Z punktu wiedzenia prawa wszystkie wymogi zostały
spełnione, co prawda z negatywną opinią kuratora, co też powinno wzbudzić pewną refleksję.
Co się zmieni panie burmistrzu, że szkoła zostanie zlikwidowana?- przed wyborami było
wiadomo, że będzie taka ilość dzieci. Nie słyszę głosu sprzeciwu, ze strony samorządu, czy
też apeli jak gminy dostają nowe zadania bez pieniędzy. Państwo nie może przerzucać zadań
bez pieniędzy, jest to działanie niekonstytucyjne. Zadanie, a za tym powinny iść pieniądze,
ale o tym może rozstrzygnąć TK. Apeluję o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Ze swej
strony jako prawnik deklaruję pomoc rodzicom założyć szkołę społeczną. Najważniejsze są tu
dzieci i należy dać rodzicom szansę na złożenie oferty
.
Radny Andrzej Murawski zapytał, gdzie panowie posłowie byliście jak likwidowano szkoły
w Polsce – 500 szkół. „Te decyzje idą z góry”. Zmiana ustawy o finansach publicznych
zmusza samorządy do takich decyzji, które nie są łatwe. Są to decyzje na nas wymuszane. Nie
zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem, też chciałbym, aby ta szkoła nadal istniała ze
względów historycznych, ale my historii nie zlikwidujemy
.
Jerzy Kozdroń, poseł na sejm stwierdził, ze problem jest innej natury, tzn., co w zamian w tej
szkole. Proponuje zrobić w tym budynku placówkę kultury, aby mieszkańcy, młodzież mieli
gdzie spędzać czas i się rozwijać
.
Leszek Tabor, burmistrz Miasta i Gminy przedstawił treść oświadczenia przygotowanego
wspólnie z przewodniczącym rady ze względu na pikietę solidarności zorganizowaną w dniu
dzisiejszym przed budynkiem Urzędu- w brzmieniu następującym: Władze samorządowe
Miasta i Gminy Sztum wyrażają zdecydowany protest wobec sposobu postępowania
Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Oświaty i Wychowania w Sztumie w związku z
bardzo trudną decyzją Rady Miejskiej o likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Hinca w
Piekle. Treść i forma protestu dowodzą, że mimo wielu spotkań i konsultacji ze
związkowcami, przekazaniu wszystkich informacji i merytorycznych argumentów dotyczących
sytuacji szkoły w Piekle i całej sztumskiej oświaty, działaczom związkowym widocznie zależy
na dalszym konfliktowaniu naszej społeczności
.
Przypominamy, że główną przyczyną dyskusji o konieczności likwidacji Szkoły Podstawowej
w Piekle jest sytuacja demograficzna oraz troska o dobro dzieci, uczniów tej szkoły. Ta trudna
decyzja nie jest przekreślaniem ważnej dla Powiśla historii tej szkoły. Gmina deklaruje
zagospodarowanie budynku po szkole na cele publiczne
.
Z powodu spadku liczby dzieci, uczy się w niej obecnie 50 uczniów, a za 2 lata będzie tylko
37. W roku szkolnym 2011/2012 do pierwszej klasy ma uczęszczać tylko troje uczniów, a
nauka odbywa się w klasach łączonych. Sztumski samorząd nie może dłużej akceptować takiej
sytuacji, bo jest to ze szkodą dla jakości edukacji młodego pokolenia. W szkole w Czerninie,
do której mają uczęszczać dzieci z Piekła, Białej Góry, są lepsze warunki do nauki, duża hala
sportowa, zajęcia pozalekcyjne, jakże potrzebna opieka: psychologa, pedagoga, logopedy.
Rozumiemy obawy rodziców o los swoich dzieci i apelujemy o zaufanie do samorządu.
Zadbamy o to, żeby dowóz dzieci do szkoły w Czerninie był dobrze zorganizowany i
bezpieczny.
Wyrażamy także poparcie dla utworzenia w Piekle szkoły niepublicznej, jeżeli rodzice,
nauczyciele i pracownicy wykażą taką inicjatywę
.
Dla władz samorządowych Miasta i Gminy Sztum oświata, dbałość o uczniów, nauczycieli,
rodziców, jakość kształcenia i wychowania to jedno z najważniejszych zadań. Wszystkie
szkoły i przedszkola zostały wyremontowane. Dzięki staraniom gminy zwiększyła się liczba
dzieci uczęszczających do przedszkoli. Niestety, mimo dokładania z własnych dochodów coraz
większych środków do otrzymywanej od państwa subwencji oświatowej, nie wystarcza na
utrzymanie szkół. Głównym powodem jest to, że subwencja oświatowa naliczona przez rząd
nie wynika z kosztów utrzymania szkół, ale z liczby uczniów, a ta dramatycznie spada. Dzieje
się tak w całej Polsce oraz w gminie Sztum
.
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Gminy zmuszone są więc do zamykania szkół. Ponadto rząd od 1 stycznia 2011 roku w
związku z bardzo dużym zadłużeniem państwa polskiego narzucił samorządom bardzo
rygorystyczne ograniczenie: wydatki bieżące gmin nie mogą być wyższe od bieżących
dochodów. Spadają jednocześnie subwencje i dotacje dla samorządów z budżetu państwa,
a przekazywane są wciąż nowe zadania
.
Fala likwidacji małych szkół wiejskich zaczęła się w 1999 roku w wyniku wprowadzonej
reformy oświaty przez Ministra Edukacji Mirosława Handke. Wprowadzenie gimnazjów oraz
6-klasowych szkół podstawowych spowodowało, że w pierwszej kolejności gminy zostały
zmuszone do likwidacji małych szkół wiejskich, bo ubyły z nich dzieci przewożone do
gimnazjów. Szacuje się, że ta reforma doprowadziła do likwidacji 3,5 tys. szkół.
Polityczną odpowiedzialność za tę sytuację ponosi NSZZ Solidarność, bo współtworzyła rząd,
który te reformy wprowadzał. W rządzie tym wiceministrem edukacji był Wojciech Książek –
obecny przewodniczący Sekcji Oświaty NSZZ Solidarność w Gdańsku. Dziś krytykując w
ostrych słowach plany gminy Sztum, dotyczące przyszłości szkoły w Piekle, o tym zapomina.
To do niego w pierwszej kolejności powinni zwrócić się związkowcy Solidarności ze Sztumu o
wytłumaczenie się z sytuacji, gdy samorządy zmuszone są do likwidowania małych szkół.
Przyjęta przez NSZZ Solidarność forma i treść protestu nie mają więc żadnego uzasadnienia
merytorycznego i społecznego, a służą wyłącznie celom politycznym, aby podważyć zaufanie
do demokratycznie wybranych władz samorządowych Miasta i Gminy Sztum- treść apelu
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ponadto burmistrz Leszek Tabor stwierdził, iż nie ulega wątpliwości, że szkoła w Piekle jest
historią naszej ziemi szanujemy to i, co możemy to zrobimy (..). Szkoła w Piekle, to problem
ekonomiczny- od 1 stycznia, tego roku wprowadzono rygorystyczne ograniczenia. Jako
samorząd musimy ograniczyć wydatki bieżące. W nawiązaniu do wypowiedzi pana posła
Smolińskiego, to w 1990 roku w wyniku reformy edukacji musieliśmy podjąć decyzję
dotyczącą korekty sieci szkół. Już wtedy mówiliśmy o likwidacji Szkoły Podstawowej w
Piekle, ale zdecydowała historia; ale teraz zdecydowała demografia. Nad zagospodarowaniem
budynku możemy dyskutować- jesteśmy otwarci- mogą to być cele edukacyjne, oświatowe.
Prze okres dwóch lat w budynku tym będzie prowadzone e-przedszkole. Szkoła w Czerninie
jest odpowiednio przygotowana- jesteśmy do tego przygotowani. Czas dojazdu do Czernina
to 20-25 min.- rozumiem, jest to dużo. Ale w diagnozach dot. reformy oświaty pana Książka,
ówczesnego wiceministra edukacji dojazd dzieci do szkół przewidywał 45 min. Opinia
Kuratora mnie dziwi; w Dąbrówce Malb. likwidowana jest szkoła, 20 nauczycieli „idzie na
bruk” i tam była pozytywna opinia Kuratora. Staramy się zapewnić pracę wszystkim
nauczycielom. Jest to bardzo trudna decyzja. Po podjęciu uchwały będziemy rozmawiać z
rodzicami o zagospodarowaniu tego budynku
.
Katarzyna Maczyszyn, przewodnicząca Rady Rodziców SP Piekła, Sołtys przedstawiła treść
apelu w brzmieniu następującym: My uczestnicy manifestacji koło Urzędu Miasta i gminy
Sztum, apelujemy o rezygnację z planu likwidacji Szkoły Podstawowej w Piekle.
Zwracamy się o :
a) odroczenie decyzji o likwidacji szkoły na czas jednego roku do lat dwóch, aby dać
możliwość spokojnego przygotowania rozwiązań korzystnych dla mieszkańców Piekła i
budżetu samorządu Miasta i Gminy Sztum ,
b) ewentualnie pozostawienie w szkole oddziałów 0-III przedszkola (chociażby jako filii
Zespołu Szkół w Czerninie) .
Przypominamy, że szkoła w Piekle powstała w 1937 roku ze składek obywateli polskich. Jest
dobrze utrzymanym obiektem, który posiada kilka izb lekcyjnych, salkę gimnastyczną, boisko
sportowe, plac zabaw, dobrze wyposażoną kuchnię, pokoje gościnne na 17 łóżek, wreszcie
Izbę pamięci, przypominającą trudną historie tej szkoły, miejscowości Piekło i losy jego
mieszkańców.
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Apelujemy, aby nie godzić się:
1/ dowóz małych dzieci – w wieku od pięciu do dziewięciu lat do szkoły oddalonej o 18 km.,
2/ pozbawienie mieszkańców Piekła placówki- ważnej dla życia tej społeczności lokalnej,
3/ likwidację szkoły z takim trudem powstałej na terenach byłego Wolnego Miasta Gdańska.
Wreszcie apelujemy o rzetelny dialog, rozmowę z mieszkańcami, pracownikami o przyszłości
szkoły, o losie budynku po ewentualnej likwidacji, sytuacji bytowej zatrudnionych tam osób.
Widzimy w tym elementarne wymogi demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, którym
chcemy być. I w myśli tych zasad być traktowani.
Dlatego raz jeszcze stawiamy pytania :
1/ czy radni zgadzają się, aby dzieci w wieku od 5 do 9 lat dowozić dziennie ok. 36 km.
(2x18km) od domów rodzinnych ?
2/ co zrobił samorząd w Sztumie dla ratowania tej szkoły (ale konkretnie, pokazując
dokumenty: gdzie wystąpiono, czy zaoferowano pomoc prawną w przekształceniu szkoły,
itd.?)
3/ czy temat likwidacji szkoły pojawił się chociażby kampanii wyborcze w 2010 roku, w jakiejś
szerszej strategii Miasta i Gminy Sztum (ale konkretnie, pokazując, gdzie)?
4/ ile spotkań- konsultacji odbyło się z mieszkańcami Piekła?
5/ ilu radnych, którzy podejmą decyzję taka ważną dla społeczności lokalnych było w ostatnim
roku w szkole w Piekle, oglądało ją, rozmawiało z uczniami, rodzicami, nauczycielami (ale
konkretnie, kto może poświadczyć) ?
6/ czy powiedziano mieszkańcom, jaka ma być przyszłość budynku po likwidacji, co z
pracownikami szkoły ?
7/ po, co w ogóle jest samorząd lokalny, czy głównie od likwidacji, odsuwania od siebie
problemów, spraw ludzi- społeczności ?
Nie godzimy się na dramat pospiesznej likwidacji tej szkoły, co następuje w ciągu dobrych
kilku tygodni. Praktycznie poza mieszkańcami. Bez dania realnej szansy na jakiś plan zmiany.
Stąd nasz sprzeciw i apel do władz Miasta i Gminy Sztum. Apel stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.
Radny Adam Kaszubski w związku z apelem przedstawionym przez panią sołtys Maczyszyn
wnioskuje o niegłosowanie w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie likwidacji Szkoły
Podstawowej w Piekle.
Rady Tomasz Kubacki zgłosił wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie likwidacji
Szkoły Podstawowej w Piekle z dzisiejszego porządku obrad.
Radny Waldemar Fierek zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji.
Radna Sylwia Monkielewicz zgłosiła wniosek formalny o przerwę – nie było głosów
przeciwnych- wniosek przyjęto przez aklamację.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 16,50 do
17,oo.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak stwierdził, że przed przerwą
zgłoszono dwa wnioski z tego wniosek radnego Waldemara Fierka jest wnioskiem dalej
idącym. Wyjaśnił, że czas na składanie zmian do porządku obrad był w punkcie 2 kiedy
pytałem, czy są propozycje zmian do porządku obrad i takich zmian nie zgłoszono. W trakcie
realizacji porządku obrad nie podlega on zmianie. Ponadto problem ten był szczegółowo
omawiany na szkoleniu dla radnych (..).
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Radny Henryk Piepiórka stwierdził, że nie zna kosztów związanych z likwidacja szkoły w
Piekle- po raz kolejny zgłasza to pytanie- poprzednio zgłaszał na komisjach?
W odpowiedzi na pytanie przedmówcy Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak wyjaśnił, że
to pytanie padało na wszystkich posiedzenia Komisji Rady i wyjaśniano, że na tym etapie nie
da się określić kosztów.
Radny Adam Kaszubski prosi o przegłosowanie wniosku Klubu Radnych zgłoszonego przez
radnego Tomasza Kubackiego o przeniesienie projektu uchwały następną sesję RM.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poprosił panią mecenas Katarzynę Szymańską o
wyrażenie opinii prawnej w tej sprawie.
W odpowiedzi mecenas Katarzyna Szymańska wyjaśniła, że zmiany do porządku obrad
można było zgłaszać w punkcie 2 porządku obrad- teraz jest to trochę spóźniony wniosek.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak wniosek radnego Waldemara
Fierka dot. zamknięcia dyskusji poddał pod głosowanie; wniosek przyjęto wynikiem głosów 9
za, przy 6 głosach wstrzymujących.
Przewodniczący Rad poddał projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im.
Jana Hinca w Piekle - Rada wynikiem głosów: 9 za, 5 głosów przeciwnych, przy jednym głosie
wstrzymujących podjęła uchwałę. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 17,15 do
17,30. Podczas przerwy zwolniła się radna Wiesława Chabowska – stan Rady 14 osób.
5.2. projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum
na lata 2011-2020 (uchwała nr VII/42/2011) przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Danuta
Wiatrowska informując o pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
W dyskusji głos zabrał radny Henryk Piepiórka zgłaszając uwagę, że środki finansowe
przeznaczone na remonty dróg wiejskich są nieadekwatne do tych, które się przeznacza na
remonty dróg miejskich. Drogi wiejskie pozostają jak przysłowiowa „pięta Achillesa”- jako
przykład wskazał drogę z Piekła do Białej Góry. W odpowiedzi Burmistrz Leszek Tabor
stwierdził, że pan radny nie ma racji, gdyż posiada informacje, z których wynika, że większe
środki finansowe są kierowane na remonty dróg wiejskich. Ponadto wielokrotnie mówiłem, że
gminy nie stać na poprawienie stanu dróg nieutwardzonych. Gmina podejmuje starania, aby
były wyremontowane również drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe, gdyż te drogi
przechodzą przez naszą gminę- ponadto remontujemy chodniki.
Radny Henryk Piepiórka podtrzymuje swoje stanowisko oraz stwierdza, że przejęte zostały
drogi powiatowe, które są również remontowane. Chce, aby środki finansowe w adekwatnej
wysokości były przeznaczane tak samo na miasto jak i na gminę
- uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie (14 głosów za)uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
5.3. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (uchwała nr VII/
43/2011) przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska informując o
pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (14 głosów za).
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
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5.4. projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości,
oznaczonej nr 91/70 położonej w obrębie geodezyjnym Barlewice od Agencji Nieruchomości
Rolnej z przeznaczeniem na cele związane z realizacją zadań własnych gminy (uchwała nr
VII/44/2011) przedstawiła kierownik referatu gospodarki nieruchomościami, planowania
przestrzennego i majątku Agnieszka Topolewska- Reksa informując o pozytywnej opinii
resortowej komisji Rady Miejskiej;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (14 głosów z) i
stanowi załącznik nr 11 do protokołu
5.5. projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu
nieruchomości położonych w obrębie 2 Miasta Sztum przy Placu Wolności (uchwała nr
VII/45/2011) przedstawiła kierownik referatu gospodarki nieruchomościami, planowania
przestrzennego i majątku Agnieszka Topolewska- Reksa informując o pozytywnej opinii
resortowej komisji Rady Miejskiej;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (14 głosów z) i
stanowi załącznik nr 12 do protokołu
5.6. projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/159/2008 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie użyczenia na czas nieokreślony części
nieruchomości zabudowanej położonej w Sztumie przy ul. Reja na rzecz Stowarzyszenia pod
nazwą Miejski Ludowy Klub Sportowy „Victoria” w Sztumie (uchwała nr VII/46/2011)
przedstawiła kierownik referatu gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i
majątku Agnieszka Topolewska- Reksa informując o pozytywnej opinii resortowej komisji
Rady Miejskiej;
W dyskusji głos zabrał radny Waldemar Fierek zgłaszając uwagę do uzasadnienia projektu
uchwały, gdzie w miejsce wyrazów sport wypoczynkowy powinien być sport wyczynowy.
Zgłoszona poprawka została uwzględniona;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (14 głosów za) i
stanowi załącznik nr 13 do protokołu
5.7. projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu
nieruchomości położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Baczyńskiego (uchwała nr
VII/47/2011) przedstawiła kierownik referatu gospodarki nieruchomościami, planowania
przestrzennego i majątku Agnieszka Topolewska- Reksa informując o pozytywnej opinii
resortowej komisji Rady Miejskiej – zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały; w § 1 ust. 1
w miejsce wyrazów o pow. 6312 należy wpisać o pow. 6250.
Dalsze przewodniczenie obradom sesji przewodniczący rady Czesław Oleksiak przekazał
wiceprzewodniczącemu rady Waldemarowi Fierkowi.
Wiceprzewodniczący rady udzielił głosu radnemu Andrzejowi Murawskiemu, który zapytał
dlaczego działkę oddaje się w użytkowanie wieczyste, a nie sprzedaż na własność.
W odpowiedzi kierownik referatu gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i
majątku Agnieszka Topolewska- Reksa wyjaśniła, że użytkowanie wieczyste możemy
obwarować; np. określając ilość lat w przeciągu których należy wykonać budowę. Natomiast
w przypadku sprzedaży na własność nie mamy na to wpływu.
W uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor dodał, że użytkowanie wieczyste dlatego, abyśmy
nie stracili kontroli- korzystaliśmy też z doświadczeń sąsiadów. Użytkowanie wieczyste daje
nam instrument prawny
Radny Mirosław Kozłowski zapytał, czy działka będzie sprzedawana w całości, czy też jest
przewidziany podział.
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W odpowiedzi Burmistrz Leszek Tabor
przestrzennego nie przewiduje podziału;
komunikacyjne.
- w wyniku głosowania uchwała została
podczas głosowania przewodniczący rady
niniejszego protokołu.

wyjaśnił, że miejscowy plan zagospodarowania
ponadto przewidziane są w tym rejonie ciągi
podjęta jednogłośnie (13 głosów za- nieobecny
Czesław Oleksiak) i stanowi załącznik nr 14 do

Dalsze przewodniczenie obrad przejął przewodniczący rady Czesław Oleksiak
5.8. projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej
byłą stacją paliw nr 279/135 i niezabudowanej oznaczonej nr 279/143, położonych w Sztumie
obręb 2 (uchwała nr VII/48/2011) przedstawiła kierownik referatu gospodarki
nieruchomościami, planowania przestrzennego i majątku Agnieszka Topolewska- Reksa
informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej,
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za). Uchwała
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
5.9. projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób
nieruchomości wymienione w załączniku do uchwały (uchwała nr VII/49/2011) przedstawiła
kierownik referatu gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i majątku
Agnieszka Topolewska- Reksa informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady
Miejskiej,
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za). Uchwała
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
5.10 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sztumie Nr V/29/2011 z
dnia 23 lutego 2011 r. dot. przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta i Gminy Sztum
(uchwała nr VII/50 /2011) przedstawiła z-ca kierownika referatu gospodarki komunalnej i
spraw obywatelskich Bożena Falkowska;
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za). Uchwała
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu
Przewodniczący rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 18,20 do 18,35.
Ad pkt 6 Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor przedłożył na ręce przewodniczącego
rady Czesława Oleksiaka informację z działalności w okresie międzysesyjnym. Informacja
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 7 Przewodniczący komisji rewizyjnej Adam Kaszubski przedstawił stanowisko
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie przeprowadzonej kontroli napraw
gwarancyjnych i pogwarancyjnych w hali sportowej w Sztumie zgodnie z załącznikiem nr 19
do niniejszego protokołu.
Ad pkt 8 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący rady Czesław Oleksiak poinformował, że na sesji interpelacje zgłaszają i
pytania zadają tylko radni; jeżeli, np. sołtysi mają wnioski to proszę je zgłaszać poprzez
radnych.
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Przewodniczący rady Czesław Oleksiak poinformował, że w okresie międzysesyjnym LKS
ZANTYR złożył wniosek o ufundowanie nagród na XXI Międzynarodowy Sztumski Bieg
Solidarności 3 Maja. Na ten cel z Funduszu Rady przeznaczyłem kwotę 300 zł. – radni nie
zgłosili innych propozycji.
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) radny Andrzej Murawski zgłosił, że od kilku miesięcy na Zajezierzu, na terenie
rekreacyjnym świeci się bardzo dużo lamp- zapytał, kto za to płaci?
2) radny Adam Kaszubski zapytał:
a) jak na dzień dzisiejszy przedstawia się sprawa biogazowni w Czerninie?
b) na jakim etapie jest sprzedaż zamku sztumskiego?
c) czy jest przewidziana powierzchnia reklamowa na nowym przystanku
autobusowym- na przeciwko Urzędu?,
d) czy wszystkie placówki oświatowe są gotowe do przyjęcia w tym roku szkolnym
6cio-latków?
3) radny Andrzej Babieczko zgłosił, że na drogi gminne został wywieziony gruz ceglany,
należy go zasypać żwirem, gdyż gruz jest ostry i powoduje uszkodzenia opon. Mostek
w Koniecwałdzie został uszkodzony- rolnicy mają utrudniony dojazd do pól.
4) Radna Róża Banasik-Zarańska zgłosiła, że estetykę bulwaru– Os. Sierakowskich psują
garaże stanowiące własność prywatną, na których widnieją niecenzuralne napisy.
5) radny Tomasz Kubacki zapytał o plany dotyczące wykonania placów zabaw na
terenach wiejskich i popegeerowskich.
6) radny Adam Kaszubski w imieniu mieszkanki Sztumu zgłosił, że SCK posiada
eksponaty muzealne do 1945 roku- zaproponował wyeksponować je w siedzibie
Urzędu Miasta i Gminy.
7) radny Bartosz Mazerski zgłosił uciążliwość spowodowaną parkowaniem samochodów
na chodniku przy Szkole Podstawowej nr 2 oraz przy bibliotece pedagogicznej , przy
ul. Reja, co uniemożliwia i ogranicza widoczność kierowcom karetek pogotowiawyjazd z prawej strony ze Szpitala.
8) radny Henryk Piepiórka zgłosił zły stan drogi w Sztumskim Polu- są bardzo duże
dziury, które się powiększają z tego powodu Urząd płacił już dwa razy odszkodowania
z powodu zniszczonych samochodów.
9) radna Róża Banasik- Zarańska zgłosiła, aby jeszcze w dniu dzisiejszym utrzymać,
aby sołtysi mogli zgłosić wnioski.
10) radny Adam Kaszubski w imieniu sołtysa Zajezierza pana Adama Poćwiardowskiego
odczytał petycję adresowaną do burmistrza w sprawie remontu drogi w Zajezierzu w
kierunku Dworku Żeromskiego- droga została zniszczona przez dojazd ciężkiego
transportu z materiałami budowlanymi do terenu rekreacyjnego w Zajezierzuwnioskuje o doprowadzenie nawierzchni drogi do stanu pierwotnego.
Ad pkt 8 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
1) Kierownik referatu inwestycji i rozwoju Ewa Zielińska –Wójtowicz w odpowiedzi na
pytanie zgłoszone przez radnego Andrzeja Murawskiego w sprawie oświetlenia
terenu rekreacyjnego na Zajezierzu wyjaśniła, że dopóki gmina nie przejmie tego
terenu to wszelkie koszty ponosi firma Dekpol.
2) W odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez radnego Adama Kaszubskiego
udzielona następujących odpowiedzi:
a) w sprawie biogazowni Bożena Falkowska poinformowała, że obecnie trwa
procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej.
b) w sprawie zamku Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że w przypadku
wytypowania zamku do sprzedaży należałoby dokonać ponownej wyceny i
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niewykluczone jest, że takiej wyceny dokonamy. Analizowaliśmy partnerstwo
publiczno-prawne – nawet urzędnicy podjęli studia w tym kierunku. Jednakże
procedury są bardzo skomplikowane- zobowiązania wynikające z partnerstwa
publiczno-prawnego obciążają gminę.
c) w sprawie przystanku autobusowego n/przeciwko Urzędu Bożena Falkowska
poinformowała, ze podobne przystanki zostaną zamontowane przy ul.
Domańskiego i Pieniężnego- co do przeznaczenia ścian przystanku na
powierzchnię reklamową to się nad tym zastanawiamy W uzupełnieniu burmistrz
Leszek Tabor dodał, że niewykluczone, że do SCK przekażemy informację o
możliwości wykorzystania wiaty przystankowej n/przeciwko Urzędu jako miejsce
na reklamę.
d) dyrektor miejsko-gminnego zespołu oświaty Katarzyna Krzyżykowska
poinformowała, że wszystkie nasze placówki oświatowe są przygotowane do
przyjęcie 6cio-latków.
3) w odpowiedzi na wniosek zgłoszony przez radnego Andrzeja Babieczko w sprawie stanu
dróg gminnych Bożena Falkowska wyjaśniła, że do końca tygodnia jest termin składania
ofert na bieżące utrzymania dróg. Planujemy, że na gruz będzie nawiezione kruszywo i na
pewno nie będzie to szlaka. W sprawie mostku wyjaśniła, że jest problem z uzyskaniem
pozwolenia wodno-prawnego i należy w tym, zakresie przygotować stosowną
dokumentacje,
4) w odpowiedzi na uwagę zgłoszoną przez radną Różę Banasik- Zarańską w sprawie
estetyki garaży od strony bulwaru kierownik Ewa Zielińska-Wójtowicz wyjaśniła, że w
projekcie bulwaru zaplanowane są nasadzenia wiciokrzewów.
5) Burmistrz Leszek Tabor w sprawie propozycji zgłoszonej przez radnego Adama
Kaszubskiego w sprawie ekspozycji zbiorów muzealnych stwierdził, że należy zobaczyć
jaki jest ich stan techniczny i jeżeli są to w dobrym stanie to jest to dobry pomysł, aby je
wyeksponować w urzędzie.
6) z-ca kierownika referatu GKiSO Bożena Falkowska odpowiadając na pytanie radnego
Tomasza Kubackiego dot. wykonania placów zabaw wyjaśniła, że nowe powstaną w
Cygusach, Ramzach, Szpitalnej Wsi, Węgrach oraz doposażone zostaną przy ulicy
Kopernika, przy ul. Wojciechowskiego, Koślince i Nowej wsi. W uzupełnieniu burmistrz
Leszek Tabor dodał, że powstaną 2 duże place zabaw, tj. przy szkole podstawowej w
Czerninie i w Gościszewie.
7) wniosek dotyczącego parkowania samochodów przy ulicy Reja w Sztumie zgłoszony przez
radnego Bartosza Mazerskiego z-ca kierownika Bożena Falkowska poinformowała, że
sprawa ta zostanie przekazana Policji i Straży Miejskiej.
8) wniosek radnego Henryka Piepiórki w sprawie remontu drogi od ul. Żeromskiego w
kierunku ulicy Polanki w Sztumskim Polu z-ca kierownika Bożena Falkowska przejęła do
realizacji.
9) kierownik referatu Ewa Zielińska-Wójtowicz udzieliła odpowiedzi na petycję w sprawie
remontu drogi w Zajezierzu informując, że obecnie trwa budowa terenu rekreacyjnego. Po
dokonaniu odbioru placu firma Dekpol będzie zobowiązana doprowadzić stan drogi do
stanu pierwotnego.
10) Sołtys wsi Zajezierza Adam Poćwiardowski zaprosił na Dzień Dziecka w dniu 15 maja od
godz. 13,oo w gospodarstwie u pp. Węcławowiczów.
Ad pkt 9 Zakończenie obrad.
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1) przewodniczący rady Czesław Oleksiak poinformował, że pod koniec miesiąca maja br.
odbędą się posiedzenia komisji rady miejskiej. Natomiast sesja rady miejskiej odbędzie się w
połowie miesiąca czerwca br. i będzie to sesja absolutoryjna

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący rady Czesław Oleksiak
zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania obrad od godz. 16,oo do 19,30.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Waldemar Fierek
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