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

Protokół Nr XII/2011
z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 października 2011 roku

Ad pkt 1 Otwarcia obrad XII sesji Rady Miejskiej dokonał przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję- zaproszonych gości, sołtysów,
kierowników i dyrektorów jednostek gminnych , przedstawicieli prasy lokalnej, pracowników
Urzędu, Burmistrza i radnych Rady Miejskiej. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15osobowy skład Rady w obradach udział brało 14tu radnych. Nieobecny radny: Tadeusz
Buber- Bubrowiecki.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności
osób uczestniczący w obradach stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Lista obecności
sołtysów stanowi załącznik nr 3.
Ad pkt 2 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił proponowany porządek obrad,
który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem i projektami uchwał będących przedmiotem
obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów nr X/2011 i nr XI/2011 z obrad sesji Rady Miejskiej.
Protokoły do wglądu wyłożone są w Biurze Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności międzysesyjnej.
5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2010 rok złożonych Burmistrzowi
Miasta i Gminy Sztum.
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) przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok
2012”,
4) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Programu Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście i gminie Sztum na lata 2012-2015,
5) ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto
i Gminę Sztum,
6) zatwierdzenia do realizacji projektu o tytule: Równy start w przyszłość czyli
programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu
Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń,
7) zmiany uchwały nr X/87/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011
roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
informacji o kandydatach na ławników,
8) wyboru ławników na kadencję w latach 2012 – 2015- referują: pkt 6/1 i 2 skarbnik miasta i
gminy Danuta Wiatrowska, pkt 6/3 kierownik ds. prog. pomoc. (..) Ewa Ruczyńska, pkt 6/4 dyrektor miejskogminnego ośrodka pomocy społecznej Sylwia Mackiewicz, pkt 6/5 i 6 dyrektor miejsko-gminnego zespołu
oświaty Katarzyna Krzyżykowska, pkt 6/7 i 8 sekretarz miasta i gminy Daria Mietlewska-Dura.
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7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2010 rok złożonych przez radnych

Rady Miejskiej w Sztumie.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił następujące autopoprawki do porządku
obrad:
1) w pkt 4 dopisać ppkt 1 o treści: przedłożenie przez Burmistrza Miasta i Gminy
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Sztum w roku
szkolnym 2010/2011,
2) w pkt 6 dopisać dodatkowe ppkty:
a. 6.9. podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Placówce
Straży Granicznej w Elblągu z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków na
zakup materiałów pędnych do samochodów służbowych;
b. 6.10. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/259/09 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcie
„Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sztum na lata 2009 –
2012”
c. 6.11. podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości,
d. 6.12. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania
psów, terminów i sposobu płatności opłaty oraz jej poboru ;
e. 6.13. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej
oraz zasad jej poboru
3) w pkt 7 dopisać: przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykonania termomodernizacji
budynku przedszkola im. Kubusia Puchatka, przy ulicy Chełmińskiej w Sztumie. Pozostałe
punkty zmienią odpowiednio kolejność
W związku ze zgłoszoną autopoprawką nr 3 dot. przedstawienia sprawozdania z
przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną wykonania termomodernizacji
przedszkola publicznego im. Kubusia Puchatka przy ul. Chełmińskiej w Sztumie Burmistrz
Leszek Tabor zgłosił uwagę, że sprawozdanie otrzymał przed dwoma dniami- był to zbyt
krótki termin na ustosunkowanie się do pewnych kwestii zawartych w sprawozdaniu Komisji
Rewizyjnej (..) – w związku ze zgłoszoną uwagą wnioskodawca (przewodniczący Komisji
Rewizyjnej) wycofał ten punkt z porządku obrad
.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 3 Protokoły nr X/2011 i nr XI/2011 z obrad sesji Rady Miejskiej. Protokoły do
wglądu wyłożone były w Biurze Rady Miejskiej. Radni zapoznali się z treścią protokołów,
uwag nie zgłosili i protokoły podpisali.
Na pytanie Przewodniczącego Rady Czesława Oleksiak, czy w tym momencie radni mają
uwagi do treści powyższych protokołów- uwag nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak protokoły poddał pod głosowanie:
- protokół nr X/2011 w wyniku głosowania zatwierdzono jednogłośnie
- protokół nr X/2011 w wyniku głosowania zatwierdzono jednogłośnie
Ad pkt 4 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Burmistrzowi Miasta i Gminy Leszkowi Taborowi, który przedstawił informację
z
działalności międzysesyjnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu.
4.1. Burmistrz Miasta i Gminy przedłożył radnym informację o stanie realizacji zadań
oświatowych Miasta i Gminy Sztum w roku szkolnym 2010/2011
Ad pkt 5 Sekretarz Miasta i Gminy Daria Mietlewska- Dura przedstawiła informację z
analizy oświadczeń majątkowych za 2010 rok złożonych Burmistrzowi Miasta i Gminy
Sztum – przedstawiona informacja została przez Radę przyjęta do wiadomości i stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Ad pkt 6 .1. Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił
głosu skarbnikowi Miasta i Gminy Danucie Wiatrowskiej, która przedstawiła projekt uchwały
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2020 (uchwała Nr
XII/97/2011) informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (14 głosów za).
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
6.2. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (uchwała Nr
XII/98/2011) przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska informując o
pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Rady Miejskiej w Sztumie;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (14 głosów za) i
stanowi załącznik nr 8 do protokołu
6.3. projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012” (uchwała
nr XII/99/2011) przedstawiła Ewa Ruczyńska, kierownik referatu ds. pomocowych (..)
informując o pozytywnej opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
W dyskusji radny Adam Kaszubski poprosił o uzupełnienie dodatkowych informacji
dotyczących brakującej daty i kwoty. W odpowiedzi Ewa Ruczyńska podała datę dot.
terminu konsultacji tj. 19 października 2011 roku oraz kwotę przeznaczoną na realizację
programu w wysokości 340 tys. złotych.
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak powyższy
projekt uchwały poddał pod głosowanie: uchwała przez Radę w wyniku głosowania została
podjęta jednogłośnie (14 głosów za). Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu
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6.4. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Programu Ofiar Przemocy w Rodzinie w mieście i gminie Sztum na lata 20122015 (uchwala nr XII/100/2011) w zastępstwie dyrektora miejsko- gminnego ośrodka pomocy
społecznej przedstawiła Małgorzata Kozłowska informując o pozytywnej opinii resortowej
Komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (14 głosów za) i
stanowi załącznik nr 10 do protokołu
6.5. projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych
prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum (uchwała nr XII/101/2011) przedstawiała
Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor miejsko- gminnego zespołu oświaty informując o
pozytywnej opinii resortowych Komisji Rady Miejskiej/ Komisji Finansów Publicznych (..) i
Komisji Edukacji, Kultury (..)
.
W dyskusji radna Sylwia Monkielewicz zapytała o miesięczny wzrost opłaty za przedszkole.
W odpowiedzi Katarzyna Krzyżykowska poinformowała, że wzrost opłaty wyniesie 10
złotych w Sztumie i 15 zł. w Czerninie.
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (14 głosów za) i
stanowi załącznik nr 11 do protokołu
6.6. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu o tytule: Równy start w
przyszłość czyli programy rozwojowe szkół obejmujące zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z
terenu Miasta i Gminy Sztum oraz Miasta i Gminy Dzierzgoń (uchwała nr XII/102/2011)
przedstawiała Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor miejsko- gminnego zespołu oświaty
informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej/ Komisji Edukacji,
Kultury(..)
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (14 głosów za) i
stanowi załącznik nr 12 do protokołu
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 17,30 do 17,50.
6.7. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/87/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z
dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Gdańsku informacji o kandydatach na ławników (uchwała nr XII/103/2011) przedstawiła
sekretarz miasta i Gminy Daria Mietlewska- Dura informując o pozytywnej opinii właściwej
Komisji Rady Miejskiej,
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (14 głosów za) i
stanowi załącznik nr 13 do protokołu
6.8. Przewodniczący Rady Czesław Olesiak poinformował, że podjęcie uchwały w sprawie
wyboru ławników związane jest z przeprowadzeniem określonej procedury. W pierwszej
kolejności poprosił o zabranie głosu radnej Sylwii Monkielewicz, która
w imieniu przewodniczącego zespołu opiniującego kandydatów na ławników przedstawiła
opinię Zespołu
zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszego protokołu
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W związku z tym, ze wybór ławników dokonuje się w głosowaniu tajnym Przewodniczący
Rady Czesław Oleksiak przedstawił regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów
powszechnych podjęty na X sesji w dniu 30 sierpnia br. – załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu.
Do przeprowadzenia tajnego głosowania Rada jednogłośnie w skład komisji Skrutacyjnej
powołała:
1) Andrzeja Murawskiego – zgłoszonego przez radnego Waldemara Fierka,
2) Sylwię Monkielewicz zgłoszoną przez Kazimierza Barańskiego,
3) Wiesławę
Chabowska
zgłoszona
przez
Adama
Kaszubskiego.
Kandydaci wyrazili zgodę.
Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się wybierając spośród siebie przewodniczącego
Komisji- Andrzeja Murawskiego i sekretarza komisji- Wiesławę Chabowską.
Komisja Skrutacyjna dokonała czynności związanych z przeprowadzeniem wyborówrozdano karty do głosowania- odrębnie do wyboru do Sądu Okręgowego w Gdańsku i
odrębnie do Sądu Rejonowego w Kwidzynie.
Po przeprowadzeniu głosowania i sporządzeniu protokołów z ustalenia wyników głosowania
w wyborach ławników Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Andrzej Murawski przedstawił
protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w wyborach do Sądu
Okręgowego w Gdańsku, w którym komisja stwierdza, że na ławnika wybrany został pan
Roman Markowski – protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu. W następnej kolejności przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z
ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sadu Rejonowego w Kwidzynie na
kadencję w latach 2012-2015, w którym komisja stwierdza, że na ławników wybrano:
1) Borsuk Józefę
2) Kwellę Małgorzatę Annę
3) Rodziewicz Annę Lucynę
4) Szramowską Marię Jadwigę
5) Śliwińska Dorotę
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu Darii Mietlewskiej-Dura,
sekretarzowi miasta i gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru
ławników na kadencję w latach 2012 – 2015 (uchwała nr XII/104/2011) informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (14 głosów za) i
stanowi załącznik nr 18 do protokołu
6.9. projekt uchwały w sprawie
przekazania środków finansowych Placówce Straży
Granicznej w Elblągu z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków na zakup materiałów
pędnych do samochodów służbowych (uchwała nr XII/105/2011) przedstawił Mieczysław
Kłopotowski, kierownik referatu gospodarki komunalnej i spraw obywatelskich informując o
opiniach resortowych Komisji Rady Miejskiej;

5|S t r o n a

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

W dyskusji głos zabrał radny Andrzej Murawski poinformował, że wcześniej/na komisji
wstrzymał się od głosu, ale teraz będzie głosował za z uwagi na to, że działania Straży
Granicznej na naszym terenie będą skierowane na działania związane z walką z narkotykami.
Radny Waldemar Fierek wyraził podobny pogląd- na komisji głosował przeciw, teraz będzie
glosował za. Na wniosek Burmistrza kwotę dofinansowania w wysokości 3 tys. zł zmieniono
na 2 tys. zł.
.
– uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów 8 za, 4 głosach przeciwnych i 4
głosach wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu
6.10. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/259/09 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcie „Gminnego Programu Opieki nad
Zabytkami Gminy Sztum na lata 2009 – 2012” (uchwała nr XII/106/2011) przedstawiła
Agnieszka Topolewska-Reksa, kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji
Rady Miejskiej
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (14 głosów za) i
stanowi załącznik nr 20 do protokołu
6. 11. projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
(uchwała Nr XII/107/2011) przedstawiła kierownik referatu ds. podatkowych Iwona
Sanewska informując o opiniach resortowych Komisjach Rady Miejskiej
W dyskusji głos zabierali: radna Sylwia Monkielewicz poinformowała, że jest po spotkaniu z
przedsiębiorcami z terenu Sztumu, głównie z Placu Wolności i przedsiębiorcy są
zdecydowanie przeciwko podwyższaniu stawek podatku. Wnosi o zamrożenie podwyżek na
okres jednego roku
.
Radny Sławomir Lipski stwierdził, ze również odbył spotkanie z przedsiębiorcami, to są też
mieszkańcy Sztumu. Jest ciężko, nie mamy wpływu na wysokość opłat ZUS, rachunki, za
prąd, Urzędu Skarbowego, ale mamy jako Rada wpływ na wysokość stawek podatku. Jest
ciężko, a będzie jeszcze gorzej. Jako radni możemy pomóc (..)
.
Radny Andrzej Murawski uważa, że podwyższanie podatków jest to niełatwa decyzja dla
radnych. Jednakże udział podatku w kosztach firmy w stosunku rocznym nie jest duży. Duże
koszty to opłaty ZUS, Urzędu Skarbowego i inne
.
Radna Sylwia Monkielewicz stwierdziła, że osoby, które nie prowadzą działalności
gospodarczej nie zdają sobie sprawy z trudu i borykania się z problemami. Nadchodzą ciężkie
czasy i mówi się o kryzysie globalnym
.
W kontekście powyższych wypowiedzi Iwona Sanewska, kierownik referatu ds.
podatkowych wyjaśniła, że przy zastosowaniu wskaźnika 4, 2% wg propozycji Burmistrza to
podatek wzrośnie przy nieruchomości lokalowej- za lokal 60m² o 1, 80 zł. za grunt 150 m².
wzrost o 3 zł. Łączny wzrost rocznie o 4,80 zł. Za dom jednorodzinny o pow. 200 m². Wzrost
o 6 zł.; za grunt o pow. 1000 m²; wzrost o 20 zł. Łączny wzrost rocznie o 26 zł. Za
nieruchomość związaną z działalnością gospodarczą- za budynek o pow. 100 m kw. Wzrost o
87 zł.; za grunt o pow. 300 m kw. wzrost o 12 zł. Łączny wzrost rocznie o 99 zł.
Radny Mirosław Kozłowski również uważa, że na rok powinniśmy zamrozić podatki i byłby
to sposób na oszczędność
.
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Burmistrz Leszek Tabor stwierdził, że też spotyka się z przedsiębiorcami i nigdy nie spotkał
się ze stanowiskiem, że podatki lokalne decydują o ich istnieniu na rynku bądź też nie. To nie
podatki lokalne zabijają przedsiębiorstwa, ale ZUS, Urząd Skarbowy (..). Jest to obarczanie
gminy czymś, za co gmina nie jest odpowiedzialna. Dziwię się, dlaczego nie wyjaśniacie
przedsiębiorcom, tylko przenosicie to na gminę. Nie możemy brać odpowiedzialności za to,
co nie jest po naszej stronie- leży po stronie odpowiedzialności polityki gospodarczej. Proszę,
aby szerzej spojrzeć na ten problem, a nie indywidualnie. Musimy się do tego przygotować,
że więcej zadań zostanie na gminę przerzuconych. Polityka stopniowego podnoszenia
podatków jest lepsza i jest polityka stabilizacji
.
Radny Sławomir Lipski poinformował, że przedsiębiorcy byli chętni przyjść na sesję i
posłuchać o podatkach, ale nie miałem szansy ich poinformować, gdyż projekty uchwał dot.
podatków wprowadzono do porządku obrad w dniu dzisiejszym
.
Wobec dalszego braku w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak projekt uchwały
poddał pod głosowanie
:
- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów 8 za, pięciu głosach przeciwnych i
jednym głosie wstrzymującym i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu
6.12. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i
sposobu płatności opłaty oraz jej poboru (uchwała Nr XII/108/2011) przedstawiła kierownik
referatu ds. podatkowych Iwona Sanewska informując o pozytywnej opinii wszystkich
resortowych Komisji Rady Miejskiej;
- powyższa uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (14
głosów za). Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu
6.13. projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej
poboru (uchwała nr XII/109/2011) przedstawił kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i
Spraw Obywatelskich Mieczysław Kłopotowski informując o pozytywnej opinii wszystkich
resortowych Komisji Rady Miejskiej;
- powyższa uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (14
głosów za) i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu
Ad pkt 7 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił informację z analizy
oświadczeń majątkowych za 2010 rok złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Sztumie.
Informacja stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu
Ad pkt 8 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Na wstępie Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił informacje z okresu
międzysesyjnego:
1) pan Henryk Kula przesłał pismo, w którym przestawił swoją sytuację życiową w
związku z wygaśnięciem prawa użytkowania do nieruchomości, którą zamieszkuje
wraz z rodziną- pismo w celu udzielenia odpowiedzi przekazano do referatu
gospodarki nieruchomościami
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2) pani Wiesława Gabryszewska napisała kolejne pismo w sprawie sytuacji
mieszkaniowej – pismo w celu udzielenia odpowiedzi przekazano do referatu
gospodarki nieruchomościami
3) Wojewoda Pomorski przesłał skargę pani Elżbiety Wołowiec w związku z utratą
użytkowania wieczystego – proszę, aby resortowa komisja- w tym przypadku będzie
to Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej (..) zajęła się tym tematem. Jest to skarga i
sprawę należy rozpatrzyć w drodze uchwały.
4) Radni w terminie do 15 listopada otrzymają projekt budżetu na 2012 rok- drogą
pocztową. Po konsultacji z radcą prawnym (konsultacje przeprowadzone przez panią
skarbnik) nie będę zwoływał sesji w tej sprawie.
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) Radny Andrzej Murawski w imieniu mieszkańców Sztumu zapytał, jaka jest
możliwość dofinansowania solarów? Kolejne pytanie dotyczyło inwestora na
Strefie, kiedy rozpocznie działalność- jest to również pytanie od mieszkańców
Sztumu?
2) Radny Adam Kaszubski zapytał o przyszłość budynku po byłej szkole
podstawowej w Piekle?. Ponadto zapytał, czy jest prawdą, że poraz kolejny doszło
do odkształcenia podłogi w hali sportowej przy Gimnazjum w Sztumie. Jeżeli takto jakie podjęto działania w kierunku usunięcia.
3) Radny Henryk Piepiórka zapytał, kto zawiaduje drogami wiejskimi- mieszkańcy
pytają dlaczego stan dróg jest tak fatalny? Uważa, że do zimy drogi należy
wyremontować. Zapytał, kto wykonywał remont wiaty przystankowej?zapomniano o załataniu dziury w dachu wiaty. Radny zgłosił następujące wnioski:
wykonać remont drogi gminnej od stadniny koni „Iskra” do ulicy Żeromskiego w
Sztumskim Polu, wykonać remont boiska w Sztumskim Polu dla sekcji „Polanie”jest już projekt, zapytał- kiedy będzie remont?.
4) Radna Róża Banasik- Zarańska zapytała na jakim etapie jest realizacja
wykonania zjazdu dla wózków przy sklepie Sokół” w kierunku bulwaru, przy
jeziorze?.
5) Radny Bartosz Mazerski w imieniu zawodników „Zantyr” podziękował
Burmistrzowi i pracownikom Urzędu za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu
sportowego do Francji. Zapytał, czy został odebrany teren rekreacyjny przy
dworku Żeromskiego? Zgłosił wniosek o naprawę ścieżki spacerowej w kierunku
terenu rekreacyjnego oraz zapytał kiedy zostanie wykonane odprowadzenie dróg
opadowych przy hangarze Victorii?.
6) Radny Sławomir Lipski zapytał, czy zostanie usunięte betonowe ogrodzenie
boiska do gry w siatkę przy plaży miejskiej- istniejące ogrodzenie jest
niebezpieczne.
7) Radny Mirosław Kozłowski zapytał, czy wszystkie lampy na bulwarze przy
jeziorze sztumskim będą się palić przez cały czas oraz zapytał o przeznaczenie
kostki brukowej z Placu Wolności?.
8) Radny Henryk Piepiórka podziękował Burmistrzowi, zastępcy Burmistrza za
współpracę przy wykonaniu chodnika przy ulicy Żeromskiego w kierunku
Sztumskiego Pola. Prosi o ujęcie w budżecie gminy na rok przyszły wykonania
dwóch lamp oświetleniowych w Sztumskim Polu przy ulicy Żeromskiego.
Udzielono następujące odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) W odpowiedzi na pytanie radnego Andrzeja Murawskiego w sprawie
dofinansowania solarów Burmistrz poinformował, że analizowaliśmy możliwość
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2)

3)

4)

5)

6)

dofinansowania solarów wspólnie z gminą Dzierzgoń w ramach funduszy
norweskich, gdyż gm. Dzierzgoń nadal jest zainteresowana dalszym montażem
solarów. Sprawa ta jest obecnie rozważana- na dzień dzisiejszy nie znamy zasad.
W odpowiedzi na pytanie dotyczące zagospodarowania Strefy Burmistrz wyjaśnił,
że nie powiodły się próby nabycia działki od właściciela przez, którą miały
przechodzić wody opadowe wbrew wcześniejszym zapewnieniom. Różnica
między nasza wyceną- 50 tys.- a 180 tys. zł. były zupełnie nie do przyjęcia. Strefa
ma pomysł na rozwiązanie tego problemu. Do połowy przyszłego roku palarnia
kawy powinna ruszyć- są to informacje ze Specjalnej Strefy. Mamy też
informację, że inna firma złożyła wniosek do Specjalnej Strefy o wykup gruntu o
powierzchni 1 ha.
W sprawie zagospodarowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Piekle
Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że budynek będzie ogrzewany, jest tam eprzedszkole. Było wiadomym, że pewnych kosztów nie unikniemy. Mamy pewne
scenariusz, są oferty na zagospodarowanie- będziemy analizować. W sprawie
stanu podłogi w hali sportowej została wykonana ekspertyza w celu ustalenia
przyczyny- jest to sytuacja powtarzająca się. Podłoga jest przekładana
(odpowiedzi na pytania zgłoszone przez radnego Adama Kaszubskiego).
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Mieczysław
Kłopotowski w odpowiedzi na pytania radnego Henryka Piepiórkę poinformował,
że drogami gminnymi zawiaduje gmina- jest zawarta umowa z firmą „Remonty” i
awaryjnie wykonuje remonty dróg. Obecnie takie remonty prowadzone są w
miejscowościach: Koślinka, Pietrzwałd i Górki. W sprawie wniosku o remont
drogi w Sztumskim Polu przy stadninie koni- wszystkie wnioski dot. remontu dróg
są analizowane. Następnie pan Kłopotowski wyjaśnił, że nie ma dokumentacji na
boisko w Sztumskim Polu, jest koncepcja, która zakłada 4 warianty. Koszty
szacunkowe są bardzo wysokie. Jest na etapie analizowania. Lampy, o które
wnioskuje pan radny dot. dróg powiatowych, gmina nie może ponosić kosztów
budowy oświetlenia na nie swoich drogach. W sprawie zgłoszonej uwagi remontu
wiaty przystankowej w Białej Górze pan Kłopotowski poinformował, że sprawdzi
i udzieli informacji.
Ewa Zielińska- Wójtowicz, kierownik referatu ds. inwestycji i rozwoju w
odpowiedzi na pytanie radnego Bartosza Mazerskiego wyjaśniła, że na wykonanie
zjazdu dla wózków została wszczęta procedura- przewidywany termin wykonania
do końca listopada br. Zostanie przeanalizowana sprawa naprawy ścieżki
spacerowej w kierunku terenu rekreacyjnego. W sprawie odprowadzenia wód
opadowych przy hangarze została wszczęta procedura- do końca zimy, przed
wiosennymi roztopami sprawa powinna być wykonana.
W odpowiedzi na pytanie radnego Sławomira Lipskiego dot. obrzeży boiska do
piłki plażowej Ewa Zielińska- Wójtowicz wyjaśniła, że na odbiór należało
wykonać zgodnie z dokumentacją. Na przyszły sezon obrzeża zostaną wykonane
elastyczne.
Ewa Zielińska- Wójtowicz, kierownik referatu ds. inwestycji i rozwoju w
odpowiedzi na pytanie radnego Mirosława Kozłowskiego poinformowała, że na
terenie rekreacyjnym przy Dworku Żeromskiego- obecnie świeci się 8 lamp. Nie
możemy tego zrobić na bulwarze z uwagi na trwałość projektu. Odpowiadając na
drugie pytanie radnego poinformowała, że kostka brukowa z Placu Wolności jest
składowana na terenie należącym do PWiKu i nie będzie sprzedawana. Na dzień
dzisiejszy nie wiemy ile będzie tej kostki i nie znamy jeszcze celu jej
przeznaczenia.
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Ad pkt 10 Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XII sesji Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania obrad od godz. 16,oo do 19,40.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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