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

Protokół nr XIII/2011
z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 listopada 2011 roku

Ad pkt 1 Otwarcia posiedzenia obrad XIII sesji rady Miejskiej zwołanej na wniosek
Burmistrza Miasta i Gminy dokonał Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak (wniosek o
zwołanie sesji stanowi załącznik nr 1 do protokołu). Przywitał rurmistrza, zastępcę burmistrza,
pracowników Urzędu i radnych Rady miejskiej. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 5osobowy skład Rady w obradach udział brało 14 radnych. Nieobecna: Róża BanasikZarańska.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Lista obecności osób uczestniczących w obradach sesji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad pkt 2 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił proponowany porządek obrad,
który otrzymali radni wraz z projektami uchwał będących przedmiotem obrad sesji:
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w
Sztumie z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z zakupem
lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego do określania stref skażeń- referuje
Mieczysław Kłopotowski,
Obywatelskich,

kierownik

Referatu

Gospodarki

Komunalnej

i

Spraw

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2011-2020,
3) zmian w budżecie gminy na 2011 rok- pkt 3/2 i 3 referuje Danuta Wiatrowska,
Skarbnik Miasta i Gminy,
4) wyrażania zgody na używanie herbu miasta Sztum- referuje Ewa Ruczyńska,
kierownik referatu ds. prog. pomocowych (..).
4. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak do porządku obrad zgłosił autopoprawki wniesione
przez Burmistrza (wnioskodawcę sesji) jako punkt 3 wpisać przedłożenie projektu budżetu na
2012 rok oraz punkt 4 przedstawienie opinii Prezesa Sądu Rejonowego w Kwidzynie dot.
wykonywania kar ograniczenia wolności. Pozostałe punkty porządku obrad zmienią
odpowiednio kolejność. Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Innych propozycji zmian do porządku obrad nie zgłoszono.
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Solenizantami w okresie międzysesyjnym byli:
1. Tadeusz Buber- Bubrowiecki
2. Sławomir Lipski – solenizantom złożono życzenia i wręczono okolicznościowe
wiązanki kwiatów
Ad pkt 3 Burmistrz Miasta i Gminy Leszka Tabora przedłożył Przewodniczącemu Rady i
wszystkim radnym projekt budżetu Gminy na 2012 rok
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił informację dotycząca procedury
uchwalania budżetu- projekt budżetu będzie przedmiotem posiedzenia resortowych komisji
Rady Miejskiej i zgodnie z procedurą uchwalania budżetu komisje swoje posiedzenia
powinny odbyć do końca tego miesiąca. Komisja Finansów opiniuje budżet biorąc pod
uwagę opinie o budżecie pozostałych komisji Rady. W posiedzeniu komisji Finansów
Publicznych, na którym opiniowany jest projekt budżetu uczestniczą przewodniczący
pozostałych komisji lub jego zastępcy. Komisja Finansów przekazuje Burmistrzowi opinię
dotyczącą projektu budżetu uwzględniającą opinie pozostałych komisji Rady Miejskiej.
Burmistrz wnosi poprawki do budżetu i przedkłada poprawiny budżet wraz z materiałami
Przewodniczącemu Rady, który kieruje pod obrady sesji Rady – przedłożona informacja
została przyjęta przez Radę do wiadomości.
Ad pkt 4 Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Mieczysław
Kłopotowski przedstawił opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Kwidzynie dot. wykonywania
kar ograniczenia wolności zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej
Straży Pożarnej w Sztumie z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z
zakupem lekkiego samochodu rozpoznawczo- ratowniczego do określania stref skażeń
(uchwała Nr XIII/6/2011) przedstawił Mieczysław Kłopotowski, kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich informując o pozytywnej opinii
resortowej komisji Rady Miejskiej
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (14 głosów za) i
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
2) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum
na lata 2011-2020 (uchwala Nr XIII/111/2011) przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej;
W dyskusji głos zabrał radny Adam Kaszubski: zapytał, czy inwestycja związana z
budową drogi przy parkingu, przy ulicy Jagiełły w Sztumie zlikwiduje zalewanie posesji
pana Kwiatkowskiego. W odpowiedzi kierownik referatu Ewa Zielińska–Wójtowicz
wyjaśniła, że teren będzie wyprofilowany w prawa stronę, zostaną wstawione dwie kraty
odwadniające do separatorów, co powinno wyeliminować zalewanie
.
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (14 głosów za) i
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
3) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (uchwała nr
XIII/112/2011) Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o pozytywnej
opinii resortowej komisji Rady Miejskiej
,
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- uchwala przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (14 głosów za) i
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
4) projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na używanie herbu miasta Sztum (uchwała
nr XIII/113/2011) przedstawiła Ewa Ruczyńska, kierownik referatu ds. prog.
pomocowych (..) informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (14 głosów za) i
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Ad pkt 6. Zakończenie obrad.
1. Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przekazał radnym informację Naczelnika
Urzędu Skarbowego w sprawie zgłoszonych uwag do oświadczeń majątkowych
radnych za 2010 rok. Sprostowanie uwag do oświadczeń majątkowych radni muszą
złożyć w formie oświadczenia. Do złożenia stosownych oświadczeń Przewodniczący
Rady zaprosił radnych w najbliższą środę, podczas pełnienia dyżuru.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania obrad od godz. 16,oo do 16,45.
Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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