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

Protokół Nr XIV/2011
z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

Ad pkt 1 Otwarcia obrad XIV sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak. Przywitał zaproszonych gości, sołtysów, kierowników i dyrektorów jednostek
gminnych, przedstawicieli prasy lokalnej, burmistrzów, pracowników Urzędu, radnych
Młodzieżowej Rady Gminy Sztum 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 obrad.
2. Przyjęcie zgłoszonych zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołów z sesji Rady Miejskiej nr XII/2011 i XIII//2011. Protokoły do
wglądu wyłożone są w Biurze Rady Miejskiej.
4. Część uroczysta sesji:
1) Wręczenie odznaczeń „Za Zasługi dla Obronności Kraju”,
2) Wręczenie odznaczenia „Gwiazda Iraku”
3) Wręczenie nagród za wybitne wyniki sportowe.
5. Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Miasta i Gminy i jednostek gminnych
z okresu międzysesyjnego.
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) wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego,
4) wysokości stawek od środków transportowych,
5) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
6) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych,
7) Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012- 2018
8) projektu uchwały budżetu Gminy Sztum na 2012 rok:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora,
b) przedstawienie projektu uchwały budżetowej – Skarbnik Miasta i Gminy Danuta
Wiatrowska,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały
budżetowej- Danuta Wiatrowska,
d) opinie i wnioski Komisji Rady Miejskiej – Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej,
e) dyskusja,
f) przegłosowanie projektu uchwały budżetowej,
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9) zgody na sprzedaż części działki oznaczonej nr 188/3 położonej w obrębie
geodezyjnym Biała Góra z przeznaczeniem na poprawieniem warunków
zagospodarowania przyległej nieruchomości, osobie, która zamierza tę część
nieruchomości nabyć,
10) zgody na sprzedaż części działki nr 243/2 i 241/4 położonych w obrębie nr 3 Miasta
Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej oznaczonej nr 106,
11) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Sztum,
12) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas
nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomość wymienione
w załączniku do uchwały
13) przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
obszaru „Centrum Miasta Sztum” (..)
14) wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej
w zakresie wspierania rodzin,
15) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Sztumie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
16) uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
17) zmiany uchwały nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia 2010
roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011,
18) zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
19) zmiany uchwały dot. ustalenia diet radnych i zwrotu kosztów podróży- referują: pkt
6/1-5 Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy; pkt 6/6-8 Iwona Sanewska, Kierownik
Referatu ds. Podatkowych, pkt 6/9-13 Agnieszka Topolewska- Reksa, Kierownik Referatu PP,GNiM; pkt 6/14-16
Sylwia Mackiewicz, Dyrektor M-GOPS; pkt 6/17 i 18 Mieczysław Kłopotowski, Kierownik Referatu GKiSO; 6/19
Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy.

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił następujące autopoprawki do porządku
obrad ;
1) w punkcie 4 w części uroczystej osoby odznaczone zostały zaproszone na godz. 16tą
dlatego punkt ten zostanie zrealizowany po przybyciu tych osób.
2) w punkcie 6 wpisać ppkt 1 w brzmieniu następującym: podjęcie uchwały w sprawie
zmiany uchwały nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2011 roku
dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu
osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Sztum w izbie wytrzeźwień- pozostałe ppkty
zmienią odpowiednio kolejność
3) ppkt 20 wpisać jako ppkt 10 (uchwałę referuje sekretarz pani Daria Mietlewska- Dura ze względu na jej
sprawy rodzinne wnoszę tę autopoprawkę) pozostałe podpunkty zmienią odpowiednio kolejność
4) w pkt 6 wpisać dodatkowe ppkty- w punkcie 6/21 – podjęcie uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 573/5 położonej w obrębie nr 2 Miasta
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Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej oznaczonej nr 582
Innych propozycji zmian do porządku obrad nie zgłoszono – porządek stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego protokołu
Ad pkt 3 Protokoły z sesji Rady Miejskiej nr XII/2011 i XIII//2011. do wglądu wyłożone
były w Biurze Rady Miejskiej. Radni zapoznali się z treścią protokołów, uwag nie zgłosili i
protokoły podpisali
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak protokoły poddał pod głosowanie:
- protokół nr XII/2011 – w wyniku głosowania został zatwierdzony jednogłośnie (15 głosów
za),
- protokół nr XIII/2011 – w wyniku głosowania został zatwierdzony jednogłośnie (15 głosów
za),
Ad pkt 4 W części uroczystej sesji
wręczano nagrody za wybitne wyniki sportowe
następującym sportowcom i ich trenerom:
1) Agnieszka Borowska, Os. Parkowe 2B/14, Sztum – złoty medal Młodzieżowe
Mistrzostwa Polski
2) Andrzej Rogiewicz, Postolin 12, Sztum – srebrny medal Mistrzostwa Polski Juniorów
3) Michał Kopecki, ul. Reja 37/1, Sztum – srebrny medal Mistrzostwa Polski Młodzików
Szkoleniowcy:
4) Adam Szpalerski, Os. Parkowe 4C/18, Sztum – trener A. Borowskiej
5) Bartosz Mazerski, ul. Reja 17A/18, Sztum – trener A. Rogiewicza i M. Kopeckiego
6) Marcin Smoliński, Galla Anonima 2/2, Sztum:
- VII miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorów we Francji
- III miejsce w Mistrzostwach Polski Długodystansowe C-1 10000m
- II miejsce w Mistrzostwach Polski w Maratonie C1 21km
7) Jarosław Biskup, Nowowiejskiego 18/3, Sztum: kategoria młodzik
- III miejsce w Mistrzostwach Polski w Maratonie C1 10 km
- III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików C1 2000 m
- III miejsce w Mistrzostwach Polski Długodystansowych C1 5000 m
8) Daniel Wieliczko, Zajezierze 50, Sztum: kategoria dzieci
- I miejsce w Mistrzostwach Polski Długodystansowych C-1 2000 m
9) Daniel Treptał, Barlewiczki 10A/7, Sztum : kategoria junior
- IV miejsce w Mistrzostwach Polski w Maratonie C-1 20 km
- III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów C-2 5000 m
10) Błażej Wawrzyńczak, Os. Nad Jeziorem 2A/8:
- III miejsce w Mistrzostwach Polski w Maratonie C-2 17,5 km
- III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów C-2 5000 m
Szkoleniowcy:
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11) Daniel Kara, ul. Mickiewicza 52/5, Sztum – trener J. Biskup, D. Wieliczko, D.
Treptua, B. Wawrzyńczak
12) Cyprian Korinth, ul. Rejmonta 7/202, Czernin – srebrny medal w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży/ odpowiednik Mistrzostw Polski dla tej Kategorii wiekowej/
13) Jakub Cysewski, ul. Sadowa 13/7, Czernin – srebrny medal w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży/ odpowiednik Mistrzostw Polski dla tej Kategorii wiekowej/
Szkoleniowcy:
14) Piotr Ciesielski, Os. Różane 3D/14, Sztum – trener C. Korinth i J. Cysewskiego
Burmistrz Leszek Tabor i Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak wręczyli nagrody i listy
gratulacyjne sportowcom i ich trenerom za wybitne osiągnięcia w sporcie.
Bartosz Mazerski jako trener podziękował władzom samorządowym za współpracę i
udzielaną pomoc sportowcom
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu zastępcy dyrektora Zespołu Szkół
w Czerninie pani Ewie Jaśkiewicz, która na wstępie złożyła wszystkim życzenia
noworoczne i podziękowała za udzielenie głosu wyjaśniając cel swojej wizyty
poinformowała, że w gronie dzieci w szkole w Czerninie mają niepełnosprawną
dziewczynkę Wiktorię, dziewczynka jest uczennicą pierwszej klasy Szkoły Podstawowej
w Czerninie, jest radosnym i niezwykle pogodnym dzieckiem. Do tej pory odbyło się
wiele imprez, z których dochód był
przeznaczony na
wsparcie
finansowe
niepełnosprawnej dziewczynki. Obecna na sesji koleżanka Wiktorii poinformowała o
imprezach, które zostały zorganizowane na rzecz ich koleżanki, a dochód został
przeznaczony dla Wiktorii. Uzupełniając pani Ewa Jaśkiewicz dodała, że do tej pory
zebrano 4,5 tys. zł. a potrzebna jest kwota 12 tys. na zakup niezbędnego sprzętu
rehabilitacyjnego. Dlatego proszą o datki na ten cel- przeprowadzono zbiórkę pieniędzy
do puszki wśród radnych i osób uczestniczących w sesji. Na ten cel można również
wpłacać na konto poinformowała pani Ewa Jaśkiewicz.
Ad pkt 5 Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor przedstawił informację z działalności w
okresie międzysesyjnym. Informacja stanowi załącznik 5 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 6 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
6.1. projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 15 czerwca 2011 roku dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Sztum
w izbie wytrzeźwień (uchwała nr XIV/114/2011) przedstawił Kierownik
Referatu
Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Mieczysław Kłopotowski- informując o
pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosów za i stanowi
załącznik nr 6 do protokołu
6.2. projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum
na lata 2011- 2020 (uchwała nr XIV/115/2011) przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska - informując o pozytywnej opinii komisji Rady Miejskiej;
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- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosów za i stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
6.3. Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska przedstawiła projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok (uchwała nr XIV/116/2011)- informując o
pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju);
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosów za i stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
6.4. Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska przedstawiła projekt uchwały w
sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego (uchwała nr XIV/117/2011)- informując o pozytywnej opinii Komisji
Finansów Publicznych i Rozwoju);
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosów za i stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 15,40 do 16,oo
Godz. 16,oo – ciąg dalszy sesji uroczystej- Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przywitał
przybyłych odznaczonych oraz ppłk Grzegorza Stańczyka kierując słowa do odznaczonych
powiedział, że jest zaszczycony gościć na dzisiejszej sesji tych, których trud wniesiony
został w wychowanie dzieci, a w tym wyjątkowym wypadku – synów, nie poszedł na marne i
zaowocował tym, że nasz kraj, a szczególnie Siły Zbrojne mogły liczyć na wzorowych
żołnierzy. Zdajemy sobie sprawę ile wyrzeczeń ponoszą rodzice, aby ich dzieci wyrosły na
mądrych i prawych ludzi i gotowe były do poświęcenia swojego największego skarbu - jakim
jest życie w ochronie granic i bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. W obecności nas tu
wszystkich zebranych – dziękuję Wam za to i życzę dużo zdrowia, zadowolenia oraz
szczęścia w życiu rodzinnym na dalsze, długie lata Waszego życia. Bądźcie dumni ze swoich
synów.
Następnie Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak
oddał głos. ppłk Grzegorzowi
Stańczykowi, który na wstępie serdecznie powitał zebranych i rodziców, którzy zostali
wyróżnieni Srebrnymi Medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju w związku z
wychowaniem trojga lub więcej dzieci, a ich dzieci odbywały lub odbywają służbę
wojskową. Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej takimi medalami odznaczeni
zostali:
Pani Janina Zakrzewska
Pani Gertruda Szewczak
Pani Zygmunta Jurkowska
Państwo Krystyna i Bronisław Szymlek
Państwo Zofia i Stanisław Błaszczak – nieobecni na sesji
Państwo Hanna i Kazimierz Ziętek
Plut. Rez. Marcin Cichocki odznaczony „Gwiazdą Iraku”
Ppłk Grzegorz Stańczyk stwierdził, że jest to szczególna chwila, gdyż poraz pierwszy na
terenie tego okręgu administracyjnego występuje odznaczenie Gwiazda Iraku- jest to
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odznaczenie jest dla osób uczestniczących w misjach pokojowych w Iraku i była to jedna z
trudniejszych misji. Wszyscy powstali, a ppłk Grzegorz Stańczyk wręczył odznaczenia wraz z
listami gratulacyjnymi
6.5. projekt uchwały w sprawie projekt uchwały w sprawie wysokości stawek od środków
transportowych (uchwała Nr XIV/118/2011) przedstawiła Iwona Sanewska, Kierownik
Referatu ds. Podatkowych informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady
Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- wynikiem głosów
15 za – uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
6.6. projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego (uchwała nr XIV/119/2011) przedstawiła kierownik referatu ds. podatkowych Iwona
Sanewska, informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- wynikiem głosów
15 za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
6.7. projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji
podatkowych (uchwała nr XIV/120/2011) przedstawiła kierownik referatu ds. podatkowych
Iwona Sanewska, informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- wynikiem głosów
15 za- uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu
6.8 projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Sztum na lata 2012-2018 (uchwała nr XIV/117/2011) przedstawiła Skarbnik Miasta i Gminy
Danuta Wiatrowska – na wstępie przedstawiła uchwalę składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Sztum na lata 2012- 2018 (załącznik nr 13). Ponadto
poinformowała o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosów za i stanowi
załącznik nr 14 do protokołu
6.9. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztum na 2012 rok
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgodnie z porządkiem obrad udzielił głosu
Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum:
a) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor w swoim wystąpieniu stwierdził,
projekt budżet był konsultowany i szeroko dyskutowany na komisjach Rady Miejskiej.
Najważniejszym wskaźnikiem budżetu są dochody gminy w wysokości 55.215.921 zł.;
wydatki 56.635.483 zł. – różnica jest deficytem, który będzie sfinansowany z nadwyżki
budżetowej z lat ubiegłych. Jest to budżet bezpieczny- zaplanowane dochody są wyższe od
zaplanowanych wydatków. Nadwyżka między dochodami, a wydatkami nie jest duża.
Wybrano najważniejsze potrzeby, do końca nie wiemy jaka będzie sytuacja gospodarcza, nie
do końca zdefiniowanej sytuacji zewnętrznej, jaka będzie skala reformy finansów
publicznych, jakie będzie przekazywanie subwencji i dotacji, jakie będą wpływy z CIT i
PIT? - jest wiele niewiadomych. Budżet zakłada realizację najważniejszych zadań. W trakcie
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roku budżetowego budżet będzie na pewno zmieniany- po określeniu wartości
kosztorysowych inwestycji zmieni się lista inwestycji. Wnioski zgłoszone przez radnych
zostały uwzględnione, a zwłaszcza wniosek dotyczący zwiększenia wynagrodzenia dla
pracowników administracji i obsługi w oświacie. Występowały wątpliwości zwłaszcza do
wniosku dot. modernizacji kina, dlatego odbywały się dodatkowe posiedzenia komisji
opiniując pozytywnie.
b) Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Sztum na 2012 rok
c) Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska przedstawiła treść opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej, stanowiącej załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu
d) opinie i wnioski Komisji Rady Miejskiej przedstawili:
o Przewodniczący Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Andrzej

Babieczko przedstawił opinię komisji z posiedzenia z dnia 28 listopada 2011 roku do
projektu budżetu gminy- projekt uchwały budżetowej w wyniku głosowania
zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (5 głosów za)
o Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Róża BanasikZarańska przedstawiła opinię z posiedzenia komisji z w dnia 25 listopada 2011 roku
do projektu budżetu na 2012 rok- projekt budżetu w wyniku głosowania zaopiniowano
jednogłośnie pozytywnie (5 głosów za)
o Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych i Rozwoju Andrzej Murawski
poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2011 roku projekt
uchwały budżetowej w wyniku głosowania zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (5
głosów za)
e)
dyskusja
;
Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące zapytania:
1) poprosił o wyjaśnienie do dz. „transport i łączność”- pomoc finansowa dla powiatu przy
wspólnej realizacji projektu remontu dróg- zapytał na jakim etapie jest realizacja tego
projektu?
2) wskazał na dwie pozycje dotyczące rajdu rowerowego- tj. w dziale 630 „turystyka” i w rozdz.
75075- zapytał, czy dotyczy to dwóch zadań?
3) zapytał, co wchodzi w zakres prac bieżących i konserwatorskich- zaplanowana kwota 565 tys.
zł. w dz. 700 „gospodarka mieszkaniowa”
4) w dziale 750 „administracja publiczna”- kwota przewidziana na wydatki niezbędne dla
funkcjonowania Urzędu Gminy to 4.632.008 zł.- zapytał jaki jest stosunek do roku ubiegłego,
5) w zakresie usług telekomunikacyjnych tj. telefonów komórkowych i stacjonarnych zapytał,
czy gmina korzysta z jednego czy kilku operatorów,
6) w dziale 75075 „promocja j.s.t.” współpraca z zagranicą zapytał o przeznaczenie kwoty
122.500zł.- zakup usług pozostałych,
7) w dziale 900 „gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zakup energii elektrycznej
zapytał, czy były analizowane inne oferty na dostawę energii,
8) w dziale 801 „dotacja dla przedszkola niepublicznego „Na Słonecznej Górce” w wysokości
708.690 zł. zapytał o procentowy udział do całości wydatków przedszkola,
9) jakie są oszczędności z tytułu likwidacji Szkoły Podstawowej w Piekle,
10) w dziale 852 „pomoc społeczna” zapytał o skutki finansowe dla gminy w związku z
wprowadzeniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
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Na powyższe pytania udzielono następujących wyjaśnień i odpowiedzi:
1) Burmistrz Leszek Tabor odpowiadając na pytanie dotyczące projektu realizowanego przez
Starostwo Powiatowe w Sztumie dotyczące pomocy finansowej na remont dróg/ tzw.
schetynówek wyjaśnił, że gmina udzieliła pomocy finansowej, a powiat sztumski realizuje
ten projekt. Nie mniej jednak Burmistrz poinformował, że projekt powiatu jest jako
pierwszy na liście rezerwowej.
2) Kierownik Referatu ds. Prog. Pomocowych (..) Ewa Ruczyńska wyjaśniła, że są to dwa
oddzielne zadania dot. rajdu rowerowego.
3) Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami i Majątku
Agnieszka Topolewska- Reksa odpowiadając na pytanie dotyczące zakresu prac bieżących i
konserwatorskich wyjaśniła, że nie dysponuje wprost takim wykazem, ale środki zostaną
przeznaczone m.in. na remonty bieżące naszych zasobów mieszkaniowych (w tym elewacje,
naprawa dachów, wymianę stolarki okiennej).
4) Sekretarz Miasta i Gminy Daria Mietlewska- Dura odnosząc się do wydatków administracji
stwierdziła, że pozornie wydaje się wzrost, ale jest to szczególny rok, gdyż było dużo
absencji chorobowej, a wynagrodzenia należy zapewnić w 100%. Uzupełniająco dodała, że
wzrost wynagrodzeń planowany jest na poziomie 3%.
5) Sekretarz Miasta i Gminy Daria Mietlewska- Dura w odpowiedzi na kolejne pytanie radnego
Kaszubskiego poinformowała, że Urząd korzysta w zakresie usług telefonii stacjonarnej z
firmy Dialog. Natomiast z Plusa telefony komórkowe. Mamy bardzo dobrze wynegocjowane
umowy. Przeanalizujemy, czy można skorzystać z jednego operatora.
6) Kierownik Referatu ds. Prog. Pomocowych (..) Ewa Ruczyńska wyjaśniła, ze kwota
114.340zł. zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z zorganizowaniem
cyklicznych corocznie imprez. Budżet nie został zwiększony w porównaniu do roku
ubiegłego- został utrzymany na tym samym poziomie. Natomiast kwota 122.500zł. dot.
współpracy z zagranicą i zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z pobytem
delegacji zagranicznej- ale koszty te zostaną zrefundowane.
7) Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Mieczysław
Kłopotowski w odpowiedzi na pytanie dotyczące dostawy energii elektrycznej wyjaśnił, że
samorządy powiatu sztumskiego i kwidzyńskiego podpisały porozumienie na wyłonienie
firmy, która przeprowadzi przetarg na dostawę energii elektrycznej dla tych samorządów.
8) Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty Katarzyna Krzyżykowska poinformowała, że
dotacja dla przedszkola niepublicznego jest na poziomie 80 % do wydatków bieżących.
9) Jeśli chodzi o oszczędności z tytułu likwidacji Szkoły Podstawowej w Piekle to takie
podsumowanie będzie można zrobić po zakończeniu roku poinformował Burmistrz Leszek
Tabor,
10) Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sylwia Mackiewicz w odpowiedzi
na pytanie radnego Kaszubskiego w sprawie wprowadzenia nowej ustawy o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej wyjaśniła, że gminy mają obowiązek partycypowania na
poziomie 10 % kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. W roku 2011 było
12ro dzieci z naszego terenu umieszczonych w rodzinach zastępczych. Kolejnym kosztem
jest również umieszczenie dzieci w domach dziecka.
Radny Andrzej Murawski zabrał głos jako przewodniczący Komisji Finansów Publicznych(..)
ustosunkowując się do wypowiedzi radnego Adama Kaszubskiego- stwierdził, że większość tych
pytań zgłoszonych było na komisjach i po są komisje Rady, aby rozwiewać wszelkie wątpliwości. Nie
neguje treści pytań, ale nie w tym miejscu- po to są posiedzenia komisji Rady Miejskiej. W
uzupełnieniu powyższego Waldemar Fierek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej dodał, że w
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sprawie budżetu odbywały się różne komisje, zadawano różne pytania (..)- ale tam nie było prasy (..) i
tak długo jak w tym roku nie debatowaliśmy na komisjach o budżecie.
Radny Tomasz Kubacki w imieniu Klubu Radnych Wspólnie Dla Gminy Sztum zgłasza wnioski do
budżetu- w tym momencie Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zwrócił uwagę, że nie jest to czas
na składanie wniosków do budżetu. Wnioski należało składać na komisjach. Poprosił o wyrażenie
opinii prawnej przez panią adwokat Katarzynę Szymańską, która wyjaśniła, że na to był czas na
komisjach, zgodnie z ustawą o finansach publicznych projekt budżetu przyjęty przez Regionalna Izbę
Obrachunkową i określa to również procedura uchwalania budżetu gminy, z której wyraźnie wynika,
że wnioski można składać na komisjach.
Radny Bartosz Mazerski wyraził zadowolenie , że w projekcie budżetu na 2012 rok znalazła się kwota
na podwyżki dla pracowników administracji i obsługi w oświacie w wysokości 8%. W imieniu tych
pracowników złożył podziękowanie.
Radny Mirosław Kozłowski zapytał o korzyści gminy z Ośrodka Wypoczynkowego „RELAX” w
Krynicy Morskiej.
W odpowiedzi Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Nieruchomościami i Majątku poinformowała, ze robiliśmy analizę, co do wysokości
kosztów utrzymania tych obiektów, koszty utrzymania są duże, ogrzewanie jest olejowe, są trzy
budynki do ogrzania. Próbowaliśmy sprzedać, szukaliśmy dzierżawcy. W uzupełnieniu Burmistrz
Leszek Tabor dodał, że szukaliśmy dzierżawcy, obecnie jest dekoniunktura na rynku. Na dzień
dzisiejszy obiekty są dzierżawione i taki sposób znacznie zmniejsza straty. Był taki moment, że nie
mieliśmy dzierżawcy i dużo więcej musieliśmy dokładać.
f) przegłosowanie projektu uchwały budżetowej- Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak projekt
uchwały NR XIV/122/2011) poddał pod głosowanie- uchwała przez Radę została podjęta
jednogłośnie- wynikiem głosów 15 za. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
6.10. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia diet radnych i zwrotu kosztów

podróży (uchwała nr XIV/ 123/2011) przedstawiła Daria Mietlewska- Dura Sekretarz Miasta
i Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej;
Głos w dyskusji zabrał wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Fierek zgłaszając głos
przeciwny, aby nie zmniejszać diety Przewodniczącemu Rady. Uzasadniając tym że kilka
krotnie zastępował Przewodniczącego Rady i stwierdza, że jest to trudna praca. Zgłasza
wniosek, aby nie zmniejszać diety Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez
radnego Waldemara Fierka- wniosek wynikiem głosów: 1 za, 9 głosów przeciwnych przy 8
głosach wstrzymujących został oddalony
- głosowanie projektu uchwały: uchwała została podjęta wynikiem głosów: 6 za, 1 głos
przeciwny, przy 8 głosach wstrzymujących- uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
6.11. zgody na sprzedaż części działki oznaczonej nr 188/3 położonej w obrębie geodezyjnym
Biała Góra z przeznaczeniem na poprawieniem warunków
zagospodarowania przyległej nieruchomości, osobie, która zamierza tę część nieruchomości
nabyć (uchwała nr XIV/ 124/2011) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik
Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej;
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- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosów za i stanowi
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu

6.12. projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż części działki nr 243/2 i 241/4 położonych
w obrębie nr 3 Miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej oznaczonej nr 106 (uchwała nr XIV/125/2011) przedstawiła
Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosów za i stanowi
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu

6.13. projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Sztum uchwała nr XIV/126/2011) przedstawiła Agnieszka
Topolewska- Reksa, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosów za i stanowi
załącznik nr 20 do niniejszego protokołu

6.14. projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób
nieruchomość
wymienione w załączniku do uchwały (uchwała nr XIV/127/2011)
przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady
Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosów za i stanowi
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu

6.15 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru „Centrum Miasta Sztum” (..) (uchwała nr
XIV/128/2011) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując o pozytywnej opinii
resortowych komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosów za i stanowi
załącznik nr 22 do niniejszego protokołu

6.16. projekt uchwały w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania
administracji publicznej
w zakresie wspierania rodzin (uchwała nr XIV/129/2011)
przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosów za. Uchwała
stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu

6.17. projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztumie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania (uchwała nr XIV/130/2011) przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor
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Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informując o pozytywnej opinii resortowej
komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosów za. Uchwała
stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu

6.18. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie (uchwała nr XIV/131/2011) przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informując o pozytywnej opinii resortowej
komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosów za. Uchwała
stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu

6.19. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Sztumie z
dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011
(uchwała nr XIV/132/2011) przedstawił Mieczysław Kłopotowski, kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich informując o pozytywnej opinii resortowych
komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosów za. Uchwała
stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu

6.20 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (uchwała nr XIV/133/2011) przedstawił
Mieczysław Kłopotowski, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich
informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosów za. Uchwała
stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu

6.21. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 573/5
położonej w obrębie nr 2 Miasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr 582 (uchwała nr XIV/128/2011)
przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady
Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosów za i stanowi
załącznik nr 28do niniejszego protokołu

Ad pkt 7 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił następujących informacji z okresu
międzysesyjnego:
1) uczniowski Klub Sportowy „SOKOLIK” wystąpił o ufundowanie nagród dla zawodników
biorących udział w XIV Mikołajkowym Turnieju Tenisa Stołowego – na ten cel
przeznaczyłem z Funduszu Rady 200 zł. – radni nie zgłosili uwag
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2) w takiej samej wysokości z Funduszu Rady został wsparty Świąteczny Turniej Piłki
Nożnej organizowany w hali widowiskowo- sportowej w Sztumie- wnioskodawcą był radny
Tomasz Kubacki – radni nie zgłosili uwag
3) jest prowadzona korespondencja miedzy Urzędem , a mieszkanką Sztumu, której wygasło
użytkowanie wieczyste – korespondencja do wiadomości kierowana jest do
przewodniczącego rady
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1. Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące wnioski i zapytania:
1) w imieniu mieszkańców ulicy Młyńskiej w Sztumie zgłosił sprawę zabudowy w tym
rejonie- projekt przewiduje wysoką zabudowę, z którą mieszkańcy się nie zgadzają
2) jaka jest przyszłość budynku kawiarni Lido na plaży miejskiej? Kiedy kończy się
umowa dzierżawy obecnemu dzierżawcy?
3) czy została sprzedana działka po byłym ZGKiM? Jeżeli nie, to dlaczego?
4) podziękował Straży Miejskiej za skuteczną interwencję i pomoc w odnalezieniu i
ustaleniu sprawcy kradzieży motoroweru. Podziękowanie złożył na ręce Burmistrza
w imieniu mieszkańca, który odzyskał motorower.
2. Radny Sławomir Lipski zapytał, czy kary umowne za nieterminową realizację zadań
inwestycyjnych w wysokości 256 tys. zł. wpłynęły do budżetu gminy?
3. Radna Róża Banasik- Zarańska podziękowała radnemu Tomkowi Kubackiemu za
umożliwienie uczestnictwa w imprezie sportowej sportowcom ze szkoły z Uśnic. Ponadto
podziękowała za przygotowanie balu woluntariuszy- uważa, że należy kontynuować tego
typu imprezy. Podziękowała za usunięcie pnia drzewa przy nowo wybudowanej drodze
przy drodze w kierunku Uśnic.
4. Radny Tomasz Kubacki w imieniu Klubu Radnych zgłosił, aby środki ze sprzedaży
samochodu służbowego przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego na wyposażenie terenu
na mały fitness- miejsce przy plaży miejskiej lub na terenie rekreacyjnym na Zajezierzu.
Ponadto zgłosił, aby w miarę posiadanych środków finansowych zakupić lampy solarowe
i zamontować w Czerninie przy ulicy Okrężnej oraz kilka lamp solarno- wiatrowych
zakupić i przeznaczyć na Osiedle Na Wzgórzu.
5. Radna Wiesława Chabowska zgłosiła, że na przystanku kolejowym w Sztumskiej Wsi
został zerwany dach- prosi o interwencję w tej sprawie. W wyniku ostatnich wiatrów przy
drodze do Sztumskiej Wsi zostały złamane dwa drzewa, uszkodzona linia energetyczna i z
jednego słupa, przy kamieniu zdjęto lampę, a drugą lampę przy posesji pani Kniaź. Po
wiatrołomach pozostały sterczące 3 kikuty- należy je usunąć. Kolejna sprawa poruszona
przez radną Chabowską dotyczyła koncertu w pełni przygotowanego przez młodego
człowieka Kamila, który był dyrygentem tego koncertu. Zna osobiście Kamila, gdyż był
jednym z jej podopiecznych w zespole, który prowadzi. Chce go osobiście wspierać, ale
występuje
również z taką prośbą do władz samorządowych, gdyż wspieramy
sportowców(..)
6. Radny Mirosław Kozłowski w imieniu mieszkańców ulicy Morawskiego występuje z
zapytaniem, czy na teren między blokami 6A i 12 jest przewidziany do zabudowy pod
parking- nie ma w tym rejonie parkingu i jest problem nawet z przejściem. Natomiast
samochody służb komunalnych opróżniając pojemniki na śmieci jeżdżą po trawnikach.
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7. Radny Henryk Piepiórka zgłosił wniosek o naprawę zadaszenia w wiacie przystankowej
w Piekle (po prawej stronie w kierunku byłej szkoły) oraz w Białej Górze.
8. Radny Andrzej Murawski stwierdził, że nasze miasto pięknieje, inwestycje rozwijają się
w sposób prawidłowy. W związku z tym ma propozycję- wniosek o upamiętnienie
naszego sztumianina Henia Lipskiego, który rozsławiał nasze miasto.
9. Radny Waldemar Fierek w imieniu mieszkańców Kępina zgłosił wniosek o ustawienie
tablicy ogłoszeń.
Ad pkt 8 Udzielono następujących odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:

1) Agnieszka Topolewska-Reksa, kierownik referatu Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Nieruchomościami i Majątku w odpowiedzi na pytania radnego Adama
Kaszubskiego w sprawie planowanej zabudowy przy ulicy Młyńskiej w Sztumie
wyjaśniła, że obecnie trwa procedura pozwolenia w Starostwie. Jesteśmy za tym, aby
miasto rozwijało się również na tym terenie, ale zgodnie z prawem przy zabudowie do
wysokości dwóch kondygnacji. W sprawie kawiarni Lido przy plaży miejskiej wyjaśnień
udzielił prezes PWiK Władysław Lewko informując, że dzierżawa zakończyła się z dniem
30 września br. Dzierżawca może być na czas określony, nie na stałe, tj. do czasu
wyremontowania obiektu. Po wykonaniu remontu można rozważyć zawarcie umowy na
stałe. Agnieszka Topolewska-Reksa w odpowiedzi na kolejne pytanie wyjaśniła, że nie
doszło do sprzedaży działki po byłym ZGKiM z uwagi na to, że nikt nie zgłosił się do
przetargu.
2) Ewa Zielińska- Wójtowicz, kierownik referatu Inwestycji i Rozwoju poinformowała, że
kwota z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie zadania została potrącona z
faktury, tj. pomniejszono wynagrodzenie o wartość kar umownych (odpowiedź na pytanie
radnego Sławomira Lipskiego)
3) Burmistrz Leszek Tabor w sprawie wniosku radnego Tomasza Kubackiego dot. zakupu
sprzętu na wyposażenie klub fitness stwierdził, że jest to wniosek do budżetu. Z uwagi na
to, że obecnie używany samochód planujemy przekazać w rozliczeniu zakupu nowego
samochodu. Są to wnioski, które należy przedyskutować na komisjach.
4) Mieczysław Kłopotowski, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw
Obywatelskich w odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez radną Wiesławę Chabowską
dotyczących połamanych drzew oraz uszkodzeń spowodowanych wiatrami poinformował,
że jest w pasie drogi krajowej i wniosek został skierowany do Dyrekcji Regionalnej w
Gdańsku. Burmistrz Leszek Tabor ustosunkował się do propozycji radnej dot. wsparcia
dla uzdolnionego muzycznie Kamila informując, że pojawiły się różne dyscypliny
nagradzania. Przeanalizujemy tą propozycję- osobiście uważa, że talenty należy wspierać.
5) Mieczysław Kłopotowski, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw
Obywatelskich w odpowiedzi na pytanie radnego Mirosława Kozłowskiego w sprawie
terenów parkingowych w osiedlu ul. Morawskiego wyjaśnił, że teren – parking za ciągiem
sklepów przekazano w użyczenie Starostwu z przeznaczeniem na wybudowanie parkingu.
Z różnych przyczyn parking nie został wybudowany. Natomiast między blokami nie
można wykonać miejsc parkingowych ze względu na podziemne instalacje. W sprawie
rozjeżdżonych trawników przez pojazdy służb komunalnych rozmawiał z Prezesem
PWiK, który obiecał, że teren zostanie uporządkowany.
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6) W odpowiedzi na wniosek radnego Henryka Piepiórki o naprawę zadaszenia na wiatach
przystankowych w Piekle i Białej Górze Mieczysław Kłopotowski poinformował, że
rozmawiał z sołtysami tych sołectw i nie było sygnałów, że wiaty ciekną. Nie mniej
jednak sprawdzi to i zadaszenia zostaną naprawione.
7) Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na propozycję zgłoszoną przez radnego Andrzeja
Murawskiego dotycząca upamiętnienia Pana Henryka Lipskiego stwierdził, że jest to
wniosek do rozważenia.
8) Mieczysław Kłopotowski, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw
Obywatelskich w odpowiedzi na wniosek radnego Waldemara Fierka poinformował, że
w roku bieżącym zakupiliśmy 5 tablic ogłoszeniowych i brakujące zostały uzupełnione.
W roku przyszłym zakupimy i przekażemy do Kępina.
Ad pkt 9 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że komisje Rady Miejskiej
posiedzenia odbędą w miesiącu styczniu 2012 roku i przygotują plany pracy na rok przyszły.
Natomiast XV sesja planowana jest na pierwszą połowę miesiąca lutego 2012 roku.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XIV sesji Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak zamknął obrady dziękując Wszystkim za udział. Na Nowy 2012 Rok złożył
życzenia, życząc zdrowia i wszelkiej pomyślności

Czas trwania obrad od godz. 16,oo do 19,10.

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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