PROTOKÓŁ NR IX/2011 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr IX/2011
z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 11 lipca 2011 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad IX sesji Rady Miejskiej zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum dokonał Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak. Przywitał wszystkich
przybyłych na sesję- zastępcę burmistrza, przedstawicieli prasy lokalnej, pracowników
Urzędu i radnych Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad,
gdyż na 15-osobowy skład Rady w obradach udział brało 13 radnych. Nieobecni radni:
Tomasz Kubacki i Sławomir Lipski.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista obecności osób uczestniczących w obradach stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad pkt 2 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił 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. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników– referuje Daria
Mietlewska-Dura, Sekretarz Miasta i Gminy
2)

zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie
Miasta i Gminy Sztum– referuje Mieczysław Kłopotowski, kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Spraw Obywatelskich

3)

odrzucenia wezwania Agencji Nieruchomości Rolnej do usunięcia naruszenia prawa
w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie nr LII/415/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku
dla terenu byłej Fermy Tuczu Trzody Chlewnej w Czerninie z obszarem terenów
przyległych, położonych częściowo w obrębach Barlewice i Postolin- referuje Halina
Tymoszuk, p.o. z-cy kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Majątku.

4. Zakończenie obrad.
Po sesji odbędzie się wspólne posiedzenia wszystkich komisji Rady Miejskiej w terenieprzegląd następujących inwestycji i urządzeń:
1) budowa budynku mieszkalnego przy ulicy Spokojnej w Sztumie
2) system monitoringu w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Sztumie
3) budowa kina
4) Bulwar Zamkowy i centrum miasta.
Po posiedzeniu komisji- obiad w restauracji ROMA- ul. Mickiewicza.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Do drugiej części porządku stanowiącego porządek posiedzenia resortowych komisji w
terenie zgłoszono następujące zmiany:
1) Radny Tadeusz Buber- Bubrowiecki zaproponował wykreślić wyjście na teren budowy
przy ulicy Spokojnej w Sztumie, a w miejsce to proponuje wpisać wyjście na stadion
miejski- zgłoszony wniosek w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie
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2) Radna Sylwia Monkielewicz- zgłosiła wniosek o wykreślenie punktu dotyczącego
zwiedzenia centrum monitoringu na Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie.
Uzasadniając tym, że część radnych już była i zwiedziła system monitoringu i
przekazała uwagi pozostałym radnym – wniosek przyjęto wynikiem głosów 12 za, przy
jednym głosie wstrzymującym.
Solenizantką w okresie międzysesyjnej była Alicja Podlewska, zastępca burmistrzasolenizantce złożono życzenia i wręczono okolicznościową wiązankę kwiatów.
Ad pkt 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników (uchwała Nr IX/63/2011) przedstawiła Daria Mietlewska-Dura, Sekretarz
Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej;
- uchwała wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do
niniejszego protokołu
2) projekt uchwały w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach
publicznych na terenie Miasta i Gminy Sztum (uchwała Nr IX/64/2011) przedstawił
Mieczysław Kłopotowski, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw
Obywatelskich informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej;
W dyskusji udział brali
:
Radny Henryk Piepiórka zgłosił, że na placu zabaw w Sztumskim Polu po godz. 20tej
odbywa się spożywanie różnych napojów i niszczony jest sprzęt- zapytał, kto
odpowiadać będzie za nadzór?
.
W odpowiedzi kierownik referatu GKiSO Mieczysław Kłopotowski poinformował, że od
tego jest Policja.
.
Radny Mirosław Kozłowski zapytał, jak się mają ustalenia przedmiotowej uchwały do
spożywania alkoholu w różnych miejscach i sypiania na ławkach po spożyciu alkoholu
(przy ul. Lipowej, czy też naprzeciwko Starostwa)- osobiście był świadkiem sytuacji
spożywania różnych napojów i jedzenia- pięć ławek na terenie miasta jest okupowanych
przez te same osoby. Świadczy to o naszym wizerunku. Jest to problem, ale należałoby
go rozwiązać
.
W odpowiedzi na powyższe kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw
Obywatelskich Mieczysław Kłopotowski stwierdził, że właściwymi organami w tym
zakresie jest Policja i nie mogę się za nich tłumaczyć
.
Zastępca Burmistrza Alicja Podlewska w uzupełnieniu dodała, że Policja jest tym
właściwym organem, w takich sprawach, nie mniej jednak będziemy monitować. Policja
ma instrumenty, po to również jest monitoring, aby przeciwdziałać tego typu zjawiskom.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zwrócił uwagę, że po to też był zaplanowany
punkt dotyczący wyjścia do Komendy Powiatowej Policji w celu obejrzenia
monitoringu, aby właśnie na takie problemy zwrócić uwagę, a teraz macie pretensje.
Bożena Falkowska zaproponowała radnemu panu Kozłowskiemu, aby w sytuacjach jak
widzi pijące osoby dzwonił na nr telefonu 112
.
Radna Róża Banasik- Zarańska wyraziła zadowolenie, że jest taki projekt uchwały
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stwierdzając, że takiej uchwały oczekiwała od lat, gdyż odwiecznym problemem na
plaży miejskiej było picie alkoholu. Jeżeli będzie działanie prewencyjne polegające na
patrolach Policji i Straży Miejskiej na plaży miejskiej- szybko to za funkcjonuje, że na
plaży poza tarasem nie ma picia alkoholu. Prosi, aby Straż Miejska do stałego grafiku
swojej pracy wzięła to pod uwagę
.
Radny Adam Kaszubski w kontekście wypowiedzi pani Falkowskiej stwierdził, że pan
radny Mirosław Kozłowski nie powiedział, że ktoś pił alkohol- powiedział, że coś pił.
Uważa, że w sprawie stałych bywalców ławek należy zrobić spotkanie z Policjąprzedyskutować problem i znaleźć rozwiązanie. Natomiast, co do monitoringu to
przekazaliśmy informację radnym, którzy nie byli na posiedzeniu komisji w terenie
podczas zwiedzania monitoringu, że sprzęt jest dobry, ale dyskusję powinniśmy dalej
kontynuować
.
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak projekt
uchwały w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych
na terenie Miasta i Gminy Sztum poddał pod głosowanie: uchwała przez Radę w wyniku
głosowania została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu
3) projekt uchwały w sprawie odrzucenia wezwania Agencji Nieruchomości Rolnej do
usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Sztumie nr LII/415/2010 z
dnia 10 listopada 2010 roku dla terenu byłej Fermy Tuczu Trzody Chlewnej w Czerninie
z obszarem terenów przyległych, położonych częściowo w obrębach Barlewice i
Postolin (uchwała nr IX/65/2011)- referuje Halina Tymoszuk, p.o. z-cy kierownika
Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Majątku.
Poinformowała o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady. Zgłosiła autopoprawkę do
uzasadnienia projektu uchwały na stronie nr 1 należy wpisać nr dziennika ustaw 147, na
stronie nr 4 przy artykule wpisać nr 15
.
W dyskusji udział brali
:
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że w projekcie uchwały
proponuje się odrzucenie wszelkich zarzutów (..). Ponadto należy zauważyć, że
Wojewoda uznał, że nie naruszyliśmy prawa podejmując uchwałę w
dniu 10 listopada 2010 roku
.
Radny Adam Kaszubski zapytał o konsekwencje prawne podjęcia tej uchwały
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak w odpowiedzi na powyższe stwierdził, że nie
przewiduje żadnych konsekwencji
.
Zastępca Burmistrza Alicja Podlewska w uzupełnieniu dodała, że w projekcie uchwały
uznajemy, że nie ma naruszenia prawa. Podobnie jak Wojewoda nie uznał, że
naruszyliśmy prawo
.
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał
projekt uchwały pod głosowanie: uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów
12 za, przy jednym głosie wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu.
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Ad pkt 4 Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział- zaprosił do udziału we
wspólnym posiedzeniu komisji w terenie.
Czas trwania obrad od godz. 13,oo do 14,10.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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