PROTOKÓŁ NR XI/2011 Z OBRAD SESJI RADY MIESJKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr XI/2011
z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 września 2011 roku

Ad pkt 1 Otwarcia obrad XI sesji rady Miejskiej zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta i
Gminy (wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu) dokonał przewodniczący Rady
Czesław Oleksiak. Przywitał pracowników Urzędu, Burmistrza i radnych Rady Miejskiej.
Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15- osobowy skład Rady w obradach udział brali
wszyscy radni. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Lista obecności osób uczestniczący w obradach stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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.
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie remontu
dróg powiatowych: ul. Koniecpolskiego, ul. Morawskiego, ul. Polna w Sztumie
realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy
program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój” w roku 2012,
2) zmian w budżecie gminy na 2011 rok,
3) zmiany Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 maja 2011 roku
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości
położonych w obrębie 2 Miasta Sztum przy Placu Wolności,
4) zmiany Uchwały Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 04 maja 2011 roku
w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości
położonych w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Baczyńskiego,
5) użyczenia części nieruchomości zabudowanej położonej w Sztumie przy ul.
Chełmińskiej na rzecz PUP w Dzierzgoniu,
6) zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy
Sztum dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i
gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne
niż Miasto i Gminy Sztum osoby prawne i fizyczne- referują: pkt 3/1 kierownik referatu
gospodarki komunalnej i spraw obywatelskich Mieczysław Kłopotowski, pkt 3/2 skarbnik miasta i gminy Danuta
Wiatrowska, pkt 3/3-5 kierownik referatu gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i majątku
Agnieszka Topolewska-Reksa, pkt 3/6 dyrektor miejsko-gminnego zespołu oświaty Katarzyna Krzyżykowska.

4. Zakończenie obrad.
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Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad
wniesioną przez wnioskodawcę porządku obrad- w pkt. 3 dopisać ppkt 7 w brzmieniu
następującym: podjęcie uchwały w sprawie umocowania Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Sztumie do reprezentowania Rady Miejskiej w Sztumie przed sądami
administracyjnymi.
Wobec braku innych propozycji zmian do porządku obrad Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak przystąpił do realizacji powyższego porządku obrad.
Ad pkt 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Sztumskiemu na
dofinansowanie remontu dróg powiatowych: ul. Koniecpolskiego, ul. Morawskiego, ul.
Polna w Sztumie realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego pod
nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –
Dostępność – Rozwój” w roku 2012 (uchwała nr XI/90/2011) przedstawił kierownik
referatu gospodarki komunalnej i spraw obywatelskich Mieczysław Kłopotowski
informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).
Uchwala stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
2) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (uchwała nr
XI/91/2011) przedstawiła skarbnik miasta i gminy Danuta Wiatrowska informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej
;
- powyższa uchwała przez Radę Miejską w wyniku głosowania została podjęta
jednogłośnie (15 głosów za) i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
3) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 04 maja 2011 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze
przetargu nieruchomości położonych w obrębie 2 Miasta Sztum przy Placu Wolności
(uchwała nr XI/92/2011) przedstawiła kierownik referatu gospodarki nieruchomościami,
planowania przestrzennego i majątku Agnieszka Topolewska- Reksa informując o
pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej
,
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
4) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 04 maja 2011 roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze
przetargu nieruchomości położonych w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Baczyńskiego
(uchwała nr XI/93/2011) przedstawiła kierownik referatu gospodarki nieruchomościami,
planowania przestrzennego i majątku Agnieszka Topolewska- Reksa informując o
pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej
,
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
5) projekt uchwały w sprawie użyczenia części nieruchomości zabudowanej położonej w
Sztumie przy ul. Chełmińskiej na rzecz PUP w Dzierzgoniu (uchwała nr XI/94/2011)
przedstawiła kierownik referatu gospodarki nieruchomościami, planowania
przestrzennego i majątku Agnieszka Topolewska- Reksa informując o pozytywnej opinii
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resortowych komisji Rady Miejskiej
,
- powyższa uchwała przez Radę Miejską w wyniku głosowania została podjęta
jednogłośnie (15 głosów za) i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
6) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania
dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z
budżetu Miasta i Gminy Sztum dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół
podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez inne niż Miasto i Gminy Sztum osoby prawne i fizyczne (uchwała
nr XI/95/2011) przedstawiła dyrektor miejsko-gminnego zespołu oświaty Katarzyna
Krzyżykowska informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (15 głosów za).
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
7) projekt uchwały w sprawie umocowania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sztumie
do reprezentowania Rady Miejskiej w Sztumie przed sądami administracyjnymi
(uchwała nr XI/96/2011)przedstawiła sekretarz miasta i gminy Daria Mietlewska-Dura
informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej;
- powyższa uchwała przez Radę Miejską w wyniku głosowania została podjęta
jednogłośnie (15 głosów za) i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 4 Zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XI sesji Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.

Czas trwania obrad od godz. 16,oo do 16,40.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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