PROTOKÓŁ NR XV/2012 Z OBRAD XV SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr XV/2011
z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 09 lutego 2012 roku
Przed przystąpieniem do otwarcia obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak
poprosił Wszystkich o powstanie i minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej poetki Wisławy
Szymborskiej
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XV 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 brało 12 radnych. Nieobecni
radni: Adam Kaszubski, Tomasz Kubacki, Bartosz Mazerski. W trakcie obrad doszedł radny
Adam Kaszubski- Rada obradowała w 13- osobowym składzie..
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista obecności sołtysów 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 zgłoszonych zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XIV/2011 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2011
roku. Protokół do wglądu wyłożony w Biurze Rady Miejskiej w Sztumie.
4. Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Miasta i Gminy i jednostek gminnych w
okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) uznania w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego obszaru powiatu sztumskiego
za Obszar Strategicznej Interwencji w ramach regionalnej polityki spójności,
2) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas
nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób nieruchomości wymienione w
załączniku do uchwały,
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób
nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Sztum w Pogotowiu Socjalnym, w Elblągu oraz pokrycia
części kosztów bieżącego funkcjonowania kompleksu sportowego „Orlik” 2012”,
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012- 2018,
5) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
6) zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży,
7) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na I półrocze 2012 roku,
8) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie na 2012 rok- referują:
pkt 5/1i 2 Agnieszka Topolewska- Reksa, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku; pkt 5/3 Bożena Falkowska, p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i
Spraw Obywatelskich; pkt 5/4 i 5 Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy; pkt 5/; pkt 5/6 Daria MietlewskaDura, Sekretarz Miasta i Gminy; pkt 5/7 Adam Kaszubski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; pkt 5/8
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak.

6. Przedstawienie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady
Miejskiej w Sztumie:
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1) wykonania termomodernizacji budynku przedszkola im. Kubusia Puchatka, przy ulicy
Chełmińskiej w Sztumie,
2) inwestycji pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Żeromskiego w Sztumie i ul.
Żeromskiego w Sztumskim Polu wraz z pompowniami ścieków- pkt 8 przedstawi Adam Kaszubski,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Zakończenie obrad.

Do porządku obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę- w
punkcie 5 wpisać podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w Sztumie oraz Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum w sprawie międzynarodowego porozumienia ACTA- umowy handlowej
dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrabianymi. Pozostałe punkty porządku obrad
zmienię odpowiednio kolejność
Innych propozycji zmian nie zgłoszono do porządku obrad sesji. Porządek stanowi załącznik
nr 4 do niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że na dzisiejszej sesji przewidziana
jest również część uroczysta, na której pan Mieczysław Kłopotowski zostanie uhonorowany
Medalem za Zasługi dla Ziemi Sztumskiej, którego serdecznie przywitał.
Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że wspólnie z panem Przewodniczącym Rady
zaprosiliśmy pana Kłopotowskiego, aby na dzisiejszej sesjiw obecności Rady wyrazić uznanie
za długoletnią, odpowiedzialną, rzetelną i sumienną pracę w administracji publicznej, w tym
przez 30 lat na stanowiskach kierowniczych, wkład w budowanie samorządu gminnego oraz
osobiste zaangażowanie na rzecz rozwiązywania codziennych problemów i poprawiania
jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, a także w podziękowaniu za cierpliwe
przekazywanie swojej wiedzy i doświadczeń koleżankom i kolegom, z życzeniami dalszej
satysfakcji z wykonywanej pracy, zdrowia i pomyślności
Burmistrz odznaczył Pana Mieczysława Kłopotowskiego Medalem Za Zasługi dla Ziemi
Sztumskiej, Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak wręczył okolicznościową wiązankę
kwiatów.

Ad pkt 3 Protokół nr XIV/2011 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2011
roku do wglądu wyłożony był w Biurze Rady Miejskiej w Sztumie. Radni protokół podpisali
i uwag nie zgłosili;
- w wyniku głosowania protokół został przez Radę zatwierdzony jednogłośnie (12 głosów za)
Ad pkt 4 Informację z działalności Burmistrza Miasta i Gminy i jednostek gminnych w
okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Leszek Tabor zgodnie z załącznikiem nr 5 do
niniejszego protokołu. W uzupełnieniu informacji Burmistrz dodał, że w związku z
prowadzoną rewitalizacją Centrum Miasta Sztum niepotrzebnie tworzona jest „pewna
atmosfera”. Przypomniał, że uprzedzaliśmy przed przystąpieniem do prac o problemach,
jakie mogą ewentualnie wystąpić. Mam żal, że niestety niektórzy radni nie próbują uspokoić
tej atmosfery. Między innymi chodzi o wniosek radnej, pani Sylwii Monkielewicz, która
występuje o umorzenie podatku z tytułu poniesionych strat, jako pełnomocnik w imieniu 11
przedsiębiorców, z których tylko trzech jest przedsiębiorcami, a pozostali to najemcy bądź
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dzierżawcy. Radni nie powinni wprowadzać w błąd, gdyż nie można hurtowo składać
wniosków, wnioski należy składać indywidualnie, jest to rozpatrywane w indywidualnym
trybie. Przecież w tej sprawie można było się zorientować w Urzędzie i o to mam największy
żal.
Radna Sylwia Monkielewicz kierując słowa do Burmistrza powiedziała skoro pan uważa, że
nie mam do tego kompetencji i się na tym nie znam to proszę o odpowiedź na piśmie i
przekażę to przedsiębiorcom.
Burmistrz w odpowiedzi poinformował, że będą negatywne decyzje, gdyż niewłaściwie
złożono wniosek, taką informację przekazała pani Sanewska, kierownik Referatu ds.
podatkowych. Ponadto nie umarza się awansem, umorzyć można zaległości.
Informacja przedstawiona przez Burmistrza została przyjęta przez Radę do wiadomości.
Ad pkt 5 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Burmistrzowi Miasta i Gminy Leszkowi Taborowi, który przedstawił stanowisko Rady
Miejskiej w Sztumie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie międzynarodowego
porozumienia ACTA- umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami
podrabianymi w następującym brzmieniu: W imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, a
szczególnie tych aktywnie korzystających z Internetu, apelujemy do władz państwowych o
upublicznienie wszystkich dokumentów związanych z podpisaniem międzynarodowego
porozumienia ACTA- umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami
podrabianymi. Wnioskujemy o przeprowadzenia szerokich i prawdziwych konsultacji
społecznych nie tylko ze środowiskami, instytucjami, korporacjami zabiegającymi o
szczególną, skomercjalizowaną ochronę wartości intelektualnych, ale także członkami i
organizacjami społeczeństw sieciowych.
Upublicznienie wszystkich dokumentów związanych z podpisanym przez rząd polski
porozumieniem ACTA a także konsultacje i debaty społeczne na równych prawach ze
wszystkimi stronami, mogą pomóc w rozwianiu wszelkich wątpliwości związanych z
faktycznymi skutkami wejścia w życie tego porozumienia oraz określeniu, jakie są prawdziwe
intencje władz państwowych.
Dostrzegając potrzebę ochrony własności intelektualnej, zapobieganiu piractwa w sieci nie
można jednocześnie tworzyć uregulowań, które zwykłym mieszkańcom utrudniają dostęp do
dóbr szeroko rozumianej kultury poprzez np. postawienie wysokich progów finansowych przez
twórców różnych dóbr uniemożliwiających faktyczny do nich dostęp.
We współczesnym świecie, którego cząstką jest także Ziemia Sztumska, Internet stal się
symbolem wolności, rozwoju, postępu. Dla młodego pokolenia jest formą budowania i
wyrażania swojej tożsamości.
Władze państwowe nie mogą bagatelizować zmian, jakie zaszły w świadomości ludzi, a
szczególnie młodych obywateli, w wyniku rozwoju Internetu, który z wolności dzieła i prawa
dostępu stwarza faktyczne warunki do realizacji konstytucyjnych praw i wolności.
Należy bardzo poważnie potraktować opinie wielu środowisk sieciowych, fachowców
od Internetu, naukowców, że wprowadzenie w życie porozumienia ACTA w dotychczasowej
formie może oznaczać wprowadzenie cenzury w sieci i takich ograniczeń prawnych i
finansowych, które wykluczą z powodu materialnego ubóstwa ze społeczności sieciowych,
dostępu do cywilizacyjnych dóbr kultury całe grupy społeczne, a szczególnie młode pokolenie.
Nie można we współczesnym świecie prawa dostępu uzależniać tylko od posiadania pieniędzy.
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Jako państwo i naród jesteśmy jeszcze na dorobku, na długiej drodze rozwoju, więc
stwarzanie jakichkolwiek barier i utrudnień zmniejszy nasze szanse na dogonienie świata a w
wymiarze indywidualnym, osobistym wielu Polakom obniży konkurencyjność np. na rynku
pracy.
W związku z dużym zaniepokojeniem wśród młodej społeczności internetowej naszej
gminy, licznymi protestami w kraju apelujemy o szczególną staranność przy podjęciu
ostatecznych decyzji w sprawie wprowadzenia w życie porozumienia ACTA.
W dyskusji głos zabrała radna Róża Banasik- Zarańska informując, że w dość szeroki
sposób korzysta z Internetu, ale nie znalazła treści umowy. Jednakże jej niedoskonałość
doprowadzi do zahamowania postępu w tym zakresie. Internet na dzień dzisiejszy jest
podstawą wiedzy. Treść porozumienia nie stanowi ani polskiego, ani europejskiego
uregulowania jest to zewnętrzne prawo i stanowi ograniczenie wolności. W tej sytuacji
słusznym będzie użycie wyrażenia inwigilacja. Jest jak najbardziej za podjęciem i
wystosowaniem takiego stanowiska;
- stanowisko w wyniku głosowania została przez Radę w wyniku głosowania podjęte
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
Ad pkt 6 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) Projekt uchwały w sprawie uznania w Strategii
Rozwoju Województwa
Pomorskiego obszaru powiatu sztumskiego za Obszar Strategicznej Interwencji w
ramach regionalnej polityki spójności (uchwała nr XV/135/2012) przedstawiła
Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii resortowej
Komisji Rady Miejskiej
;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (12 głosów za) i
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
,
W dalszej części obrad, tj. od godz. 17,05 uczestniczył radny Adam Kaszubski- rada
obradowała 13-osobowym składzie
2) Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób
nieruchomości wymienione w załączniku do uchwały (uchwała nr XV/136/2012)
przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej
opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej
;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (13 głosów za) i
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu
na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Sztum w
Pogotowiu Socjalnym, w Elblągu oraz pokrycia części kosztów bieżącego
funkcjonowania kompleksu sportowego „Orlik” 2012” (uchwała nr XV/137/2012)
przedstawiła Bożena Falkowska, p.o. kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i
Spraw Obywatelskich informując o pozytywnych opiniach resortowych komisji Rady
Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (13 głosów
za) i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
,
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 17,10
do 17,30.
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4) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy
Sztum na lata 2012- 2018 (uchwała nr XV/138/2012) przedstawiła Danuta
Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii Komisji
Finansów;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (13 głosów
za). Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
5) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok (uchwała nr
XV/139/2012) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy
informując o pozytywnej opinii Komisji Finansów i Rozwoju
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (13 głosów
za). Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
6) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla
radnych i zwrotu kosztów podróży (uchwała nr XV/140/2012) przedstawiła Daria
Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii Komisji
Finansów
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (13 głosów
za). Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
7) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej na I półrocze 2012 roku (uchwała nr XV/141/2012) przedstawił Adam
Kaszubski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej informując o pozytywnej opinii
resortowej,
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (13 głosów
za) i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
9) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady
Miejskiej w Sztumie na 2012 rok (uchwała nr XV/142/2012) przedstawił Czesław
Oleksiak, przewodniczący Rady Miejskiej
;
W dyskusji głos zabrał Andrzej Babieczko, przewodniczący Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa zgłosił autopoprawkę do planu pracy Komisji Wsi
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa z I kwartału br. pkt 5 dotyczący
posiedzenia komisji w terenie- realizacja inwestycji przebudowa Centrum Miasta
Sztum przenosi się do II kwartału br.
.
Radny Adam Kaszubski zapytał, co jest tego przyczyną skoro jest to na prośbę
mieszkańców. W odpowiedzi Andrzej Babieczko, przewodniczący Komisji Wsi (..)
wyjaśnił, że komisja chodziła i będzie chodzić w teren. Jednakże uznano, że teraz są
mrozy, prace budowlane zostały wstrzymane. Ponadto komisja nie posiada
kompetencji
budowlanych,
aby
dokonywać
przeglądy
(..).
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak
poddał projekt uchwały pod głosowanie: uchwała przez Radę została podjęta
wynikiem głosów 10 za, przy trzech głosach wstrzymujących. Uchwała stanowi
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
Ad pkt 7 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił
głosu Adamowi Kaszubskiemu, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił
sprawozdania z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w
Sztumie:
1) z wykonania termomodernizacji budynku przedszkola im. Kubusia Puchatka, przy
ulicy Chełmińskiej w Sztumie- sprawozdanie wraz z wyjaśnieniami stanowi załącznik
nr 15 i 16 do niniejszego protokołu
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2) inwestycji pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Żeromskiego w
Sztumie i ul. Żeromskiego w Sztumskim Polu wraz z pompowniami ściekówsprawozdanie wraz z wyjaśnieniami stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu
Ad pkt 8 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił następujące
informacje z okresu międzysesyjnego:
1) 10 stycznia br. wpłynęło zawiadomienie z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
informujące o posiedzeniu Sądu w dniu 15 lutego br. w sprawie skargi Agencji
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na uchwałę Rady Miejskiej z dnia 10
listopada 2010 roku dot. planu zagospodarowania przestrzennego
2) Mieszkańcy Placu Wolności 26 przesłali do wiadomości pismo dotyczące
nieprawidłowości planowanej zabudowy działki przy ulicy Młyńskiej- sprawa była
przedmiotem posiedzenia Komisji Wsi Gospodarki Komunalnej (..) z udziałem
przedstawicieli Wspólnoty Mieszkaniowej. Komisja w tej sprawie nie zajmowała
stanowiska, ze strony Urzędu poinformowano m. in., że Gmina nie zgadza się z
decyzją Starosty, co do kubatury budynku i zostało w tej sprawie złożone po raz drugi
odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem Starostwa
3) Wojewoda Pomorski w ramach prowadzonego nadzoru nad uchwałami
podejmowanymi przez Radę przesłał zawiadomienie o wszczęciu postępowania w
sprawie stwierdzenia nieważności uchwały z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Sztum.
4) Komenda Powiatowa Policji w Sztumie wystąpiła z prośbą o wsparcie finansowe w
wysokości 20 tys. złotych z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla potrzeb Wydziału
Kryminalnego Komendy Powiatowej w Sztumie. Wniosek według właściwości
przekazałem do Burmistrza, jako organu właściwego do zajęcia stanowiska w tej
sprawie.
5) Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” wystąpił z wnioskiem o ufundowanie
nagród na zakończenie XIII Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych. Na ten cel z
Funduszu Rady przeznaczyłem kwotę 300 złotych.
Radni zgłosili następujące Interpelacje, zapytania i wnioski
1) Radna Sylwia Monkielewicz zgłosiła zamarzanie rowu między jeziorami przy ulicy
Jagiełły- wnioskuje o rozkucie lodu, aby ptactwo miało dostęp do wody.
2) Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące wnioski i zapytania:
a) Zapytał, czy mieszkańcy zgłaszali zmiany do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Sztumu
b) W związku z nowymi przepisami obowiązującymi z dniem 1 kwietnia br. zgodnie
z którymi każdy urząd powinien korzystać z usług tłumacza języka migowego lub
zatrudnić pracowników znających język migowy. Zapytał, na jakim etapie na
dzień dzisiejszy przedstawia się wdrożenie tych przepisów w Urzędzie? Wynika to
z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach
komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1234)
c) Na stronie urzędu jest zakładka o nazwie kalendarz imprez, niestety są puste pola
w poszczególnych miesiącach. Podobnie jest na stronie Sztumskiego Centrum
Kultury, gdzie jest plan imprez ale ubiegłoroczny.
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d) Czy wybrano już ofertę na zakup nowego samochodu służbowego dla potrzeb
Urzędu, jeżeli tak to jaki jest tego koszt? Czy Pan Burmistrz oraz radni są
przychylni propozycji zakupu sprzętu fitness do ćwiczeń na świeżym powietrzu ze
środków ze sprzedaży obecnego samochodu służbowego marki skoda. Proponuje
sprawę poddać pod dyskusję na resortowej Komisji Rady Miejskiej.
e) Zaproponował, aby na nowym samochodzie na bocznych drzwiach nakleić duży
napis www.sztum.pl, co stanowiłoby element promocyjny naszej gminy. Jest to
przykład innych samorządów, firm i przedsiębiorstw. Koszt tego jest niewielki, a
zyski mogą być duże.
f) Na ulicy Związku Jaszczurczego w dużej części została wymieniona nawierzchnia,
położona nowa kostka, ale nie wyremontowano śmietnika. Zapytał, czy PWiK
wykona remont tego śmietnika, który obecnie psuje wygląd tej ulicy.
g) Prośba do Burmistrza o przekaz elektroniczny informacji z działalności
międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy i jednostek gminnych
3) Radna Róża Banasik- Zarańska zgłosiła uciążliwy hałas firmy pana Komorowskiego,
przy ulicy Żeromskiego- zapytała, jakie działania ze strony gminy zostały podjęte w
kierunku ograniczenia hałasu?
4) radny Andrzej Murawski zapytał o zainteresowanie kupnem naszego zamku
sztumskiego. Swego czasu firma Andres zainteresowana była nabyciem naszego zamkukupiła zamek w Lidzbarku Warmińskim.
5) Radny Sławomir Lipski poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Wsi,
Gospodarki Komunalnej (..) obecny był pan Toruń, który zgłaszał problem z dojazdem do
swojej posesji, czy gmina w tej sprawie podjęła jakieś działania? W imieniu mieszkańców
zapytał, czy są jakieś nowe propozycje dotyczące solarów na dachy?
6) Radny Henryk Piepiórka zgłosił w imieniu mieszkańców Uśnic- Parpary wniosek o
załatanie dziury w drodze koło cmentarza- droga w kierunku Gościszewa oraz zły stan
drogi w Sztumskim Polu, od ulicy Żeromskiego do sklepu pana Wróbla. Wiata
przystankowa w Piekle w której dzieci oczekują na autobus szkolny wymaga remontudziurawy dach i ściana boczna jest uszkodzona. W imieniu spacerowiczów zgłosił
wniosek o wykonanie przejścia dla pieszych przy ulicy Sienkiewicza, zejście ze ścieżki
spacerowej, na drodze krajowej na przeciwko posesji pana Zielińskiego. Podziękował za
duży wkład gminy w planowane inwestycje w Sztumskim Polu, jednakże ma prośbę aby
pamiętać i zadbać o drogi gminne.
7) radny Adam Kaszubski poinformował, że dzięki uprzejmości pana Przewodniczącego
Rady uczestniczył w szkoleniu dotyczącym działalności Komisji Rewizyjnej- swoje
spostrzeżenia, informacje wraz z materiałami przekaże na posiedzeniu Komisji
Rewizyjnej
8) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zapytał o zainteresowanie
zagospodarowaniem terenów na Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Dalsze prowadzenie obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przekazał
wiceprzewodniczącemu Rady Waldemarowi Fierkowi

Strona | 7

PROTOKÓŁ NR XV/2012 Z OBRAD XV SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Ad pkt 9 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) P.o. kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Bożena
Falkowska w odpowiedzi na wniosek radnej Sylwii Monkielewicz w sprawie
rozkuwania lodu przy ulicy Jagiełły (rów między jeziorami) wyjaśniła, że z chwilą
pojawienia się dużych mrozów prowadzone były rozmowy z Komenda Powiatową
Straży Pożarnej i ustalono miejsca na jeziorach gdzie rozkuwany jest lód, aby ptactwo
wodne miało dostęp do wody. Zorientujemy się jaka jest techniczna możliwość
dojścia do rozkucia lodu w miejscu wskazanym przez panią radną.
2) Udzielono następujących odpowiedzi i wyjaśnień na zgłoszone wnioski i zapytania
przez radnego Adama Kaszubskiego:
a) Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i
Majątku Agnieszka Topolewska- Reksa wyjaśniła, że do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Centrum Sztumu wpłynął wniosek pana
Trybańskiego dotyczący nieruchomości przy ul. Mickiewicza- Sienkiewicza, przy
rondzie o zwiększenie wskaźnika usług i miejsc postojowych. Na spotkaniu z
Miejską Komisją Urbanistyczną uwzględniono zgłoszone uwagi.
b) Sekretarz Miasta i Gminy Daria Mietlewska- Dura poinformowała, że do tej pory
nie było takiej sytuacji, aby był problem z porozumiewaniem się z osobami
głuchoniemymi. Wiemy, że weszła ustawa o języku migowym i innych środkach
komunikowania się- jesteśmy na bieżąco z przepisami prawnymi.
c) Kalendarz imprez zostanie uzupełniony i z aktualizowany przez referat ds.
promocji (..). W natłoku prac związanych z projektami w ostatnim okresie
umknęła ta sprawa poinformowała pani Sekretarz. Natomiast dyrektor
Sztumskiego Centrum Kultury Adam Karaś wyjaśnił, że plan pracy SCK, w tym
plan imprez na 2012 rok jest umieszczony na stronie Sztum- nasze miasto. Nie
mniej jednak plan imprez w najbliższy poniedziałek zostanie zaktualizowany na
stronie SCK .
d) Sekretarz Miasta i Gminy Daria Mietlewska- Dura poinformowała, że zebrano
oferty na zakup samochodu od dealerów. W dniu dzisiejszym skierowano wniosek
do pana Burmistrza o zakup samochodu- jest to zakup poniżej 14 tys. euro. Nie
rozważaliśmy umieszczania napisu www.sztum.pl na samochodzie służbowym,
gdyż nie chodzi o to, aby samochód jeździł jako baner reklamowy.
e) Zastępca Burmistrza Alicja Podlewska w odpowiedzi na propozycję zakupu
sprzętu fitness na świeżym powietrzu poinformowała, że rozważymy zakup
takiego sprzętu na bulwar (..).
f) Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i
Majątku Agnieszka Topolewska- Reksa wyjaśniła, że w sprawie remontu
śmietników w centrum miasta prowadzone są rozmowy z zarządcami terenów- to
jest z PWiK i ze Spółdzielnią Mieszkaniową. Przewidziany jest remont
śmietników przy ulicy Związku Jaszczurczego z estetycznym ogrodzeniem i
zadaszeniem.
g) Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że rozważy elektroniczny przekaz
informacji z działalności międzysesyjnej. Przy czym wyjaśnił, że informacja jest
uzupełniana do ostatniej chwili przed sesją.
Strona | 8

PROTOKÓŁ NR XV/2012 Z OBRAD XV SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

3) P.o. kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Bożena
Falkowska w odpowiedzi na zgłoszoną uwagę dot. hałasu przy ulicy Żeromskiego w
Sztumie wyjaśniła, że jesteśmy w kontakcie z Wojewódzkim Wydziałem Ochrony
Środowiska. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej
w zakresie zamontowania urządzenia do ograniczenia hałasu. Problem ten jest nam
znany- uciążliwość tego zakładu zgłaszają nam również
osoby indywidualne.
Jednakże jako gmina nie posiadamy kompetencji władczych w tym zakresie.
4) Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez radnego Andrzeja
Murawskiego w sprawie naszej oferty zamkowej wyjaśnił, że ze swej strony również
zadawał sobie pytanie dlaczego firma Anders wybrała zamek w Lidzbarku
Warmińskim, a nie w Sztumie. Argumentem dla nich było to, że w Regionalnym
Programie Operacyjnym były przewidziane pieniądze na usługi hotelowe i dodatkowo
otrzymali dotację unijną w wysokości 15 mln złotych. My tego nie mogliśmy
zagwarantować. Kontakty z firmą Andres ponownie nawiążę. Przy czym należy
zauważyć, że na rynku sprzedaży nie ma już zamków pokrzyżackich, być może będą
zainteresowania biorąc pod uwagę rewitalizację Centrum naszego miasta.
5) Kierownik referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i
Majątku Agnieszka Topolewska- Reksa w odpowiedzi na pytanie radnego Sławomira
Lipskiego dot. dojazdu do posesji przez pana Torunia wyjaśniła, że w dniu
wczorajszym odbyło się spotkanie z udziałem właściciela działki od którego
należałoby dokupić część gruntu z przeznaczeniem na poprawienie dojazdu (..).
Właściciel sąsiadującej nieruchomości propozycję przyjął do wiadomości i zastanowi
się nad jej ewentualnym przyjęciem. Bożena Falkowska udzieliła informacji
dotyczącej solarów na dachy- oprócz tego, co proponuje Bank Ochrony Środowiska,
są dwa programy- Czyste Powietrze i Słoneczne Pomorze, ale nie ma możliwości, aby
dofinansowanie obejmowało osoby fizyczne. W uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor
dodał, że niektóre stowarzyszenia założone przez mieszkańców otrzymały takie
dofinansowanie. Analizujemy przygotowanie wniosku o pozyskanie środków dla
mieszkańców z funduszy norweskich. Jednakże na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych
gwarancji, ani pewności.
6) Bożena Falkowska w odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez radnego Henryka
Piepiórkę stwierdziła, że znany jest nam stan dróg gminnych i postaramy się załatać
dziury w drogach wskazanych przez pana radnego. Natomiast droga koło stadniny
koni ISKRA w kierunku sklepu pana Wróbla zostanie wyłożona płytami jumbo.
Droga Uśnice- Gościszewo należy do Nadleśnictwa. W sprawie uszkodzonej wiaty
przystankowej w Piekle udzieli odpowiedzi na piśmie. W sprawie wykonania przejścia
dla pieszych na drodze krajowej nr 55- zejście ze ścieżki spacerowo- rowerowej
stwierdziła, że są to sprawy bardzo trudne. W uzupełnieniu Burmistrz dodał, że
zgłaszaliśmy już ten wniosek do właściciela drogi. Ponadto Bożena Falkowska
poinformowała o wcześniej zgłaszanej sprawie przez radnego Henryka Piepiórkę dot.
usunięcia drzewa przy posesji pani Korytkowskiej- wyjaśniła, że drzewo stanowi
własność pani Korytkowskiej i obecnie jesteśmy na etapie wydania decyzji
administracyjnej.
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7) Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady Czesława
Oleksiaka dot. zainteresowania zagospodarowaniem terenów Specjalnej Strefy
Ekonomicznej wyjaśnił, że jedna z firm wykupiła teren o pow. 1 ha z przeznaczeniem
na palarnię kawy, natomiast druga firma do produkcji energii odnawialnej.

Ad pkt 10 Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XV sesji Rady Miejskiej
Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Fierek zamknął obrady dziękując za udział.

Czas trwania obrad od godz. 16,oo do 18,50.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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