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

Protokół nr XVII
z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 27 kwietnia 2012 roku

Ad pkt 1 Otwarcia obrad XVII sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Czesław

Oleksiak. Przywitał zaproszonych gości, sołtysów, kierowników i dyrektorów jednostek
gminnych, przedstawicieli prasy lokalnej, burmistrzów, pracowników Urzędu, radnych
powiatowych, 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: Róża Banasik- Zarańska, Tomasz Kubacki i Sławomir Lipski.
W trakcie obrad doszedł radny Sławomir Lipski- 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 uczestniczących 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 XVI/2012 z obrad XVI sesji Rady Miejskiej z dnia 31 marca
2012 roku. Protokół do wglądu wyłożony jest w Biurze Rady Miejskiej w Sztumie.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Gminy i jednostek gminnych w okresie
międzysesyjnym.
5. Przedłożenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011.
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012- 2018,
2) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
3) nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości położonych na terenie
miasta i gminy Sztum związanych z realizacja zadań własnych gminy,
4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym
Pietrzwałd, Barlewice i Sztumska Wieś z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych,
5) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Sztum za rok 2011,
6) zmiany statutu Sztumskiego Centrum Kultury,
7) zasad używania herbu i flagi miasta Sztum,
8) zatwierdzenia statutów sołectw z terenu gminy Sztum- referują: pkt 6/1 i 2 Danuta
Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy, pkt 6/3 i 4 Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku, pkt 6/5 Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, pkt 6/6 i 7 Ewa Ruczyńska, kierownik Referatu ds. Prog. Pomoc. (..), pkt 6/8 Bożena Falkowska,
kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich.

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
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8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad- z punktu 6
wykreślić ppkt 8 dot. podjęcia uchwały Rady miejskiej w sprawie zatwierdzenia statutów
sołectw z terenu gminy Sztum
Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
W części uroczystej sesji Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor złożył gratulacje oraz
serdeczne wyraz y podziękowania za zaangażowanie w realizację kampanii
społecznej „Cała Polska cz yta dzieciom” Pani Bożysławie Belzyt (nauczycielowi
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie). Pani Belz yt z rąk Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego otrz ymała honorowy t ytuł Koordynatora 10 -lecia
kampanii. Dzięki takim pedagogom - szkoł y z terenu naszego Miasta i Gminy
stają się znane w całej Polsce. Burmistrz p rzekazał wyraz y uznania za
zaangażowanie w akcję promującą cz ytelnictwo i za skuteczność, a zarazem za
wspieranie wszechstronnego rozwoju i edukacji najmłodsz ych mieszkańców
Ziemi Sztumskiej. Przekazano życzenia dalszych sukcesów i spełnienia w pracy
zawodowej oraz wszelkiej pom yślności w ż yciu osobist ym - wręczono list
gratulacyjny z okolicznościow ą wiązanką kwiatów.
Solenizantką w okresie międzysesyjnym była Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik
Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Majątku
W dalszych obradach sesji uczestniczył radny Sławomir Lipski- Rada obradowała 13osobowym składzie
Ad pkt 3 Protokół nr XVII/2012 z obrad XVII sesji Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia
2012 roku do wglądu wyłożony był w Biurze Rady Miejskiej. Radni zapoznali się z treścią
protokołu, uwag nie zgłosili i protokół podpisali
- w wyniku głosowania protokół został przez Radę zatwierdzony jednogłośnie (13 głosów za)
Ad pkt 4 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Burmistrzowi Miasta i Gminy Leszkowi Taborowi, który przedstawił informację z
działalności Burmistrza Miasta i Gminy i jednostek gminnych w okresie międzysesyjnym.
Informacja z działalności międzysesyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Ad pkt 5 Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor przedłożył wszystkim radnym
sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011. Sprawozdanie
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
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Ad pkt 6 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
6.1. zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Danucie Wiatrowskiej, Skarbnikowi Miasta i Gminy, która przedstawiła projekt uchwały w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012- 2018
(uchwała nr XVII/153/2012) informując o pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju,
- uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie (13 głosów za).
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
6.2. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok (uchwała nr
XVII/154/2012) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju Rady Miejskiej,
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie pozytywnie (13
głosów za). Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
6.3. projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości
położonych na terenie miasta i gminy Sztum związanych z realizacja zadań własnych gminy
(uchwała nr XVII/155/2012) przedstawiła Iwona Wyżykowska, zastępca kierownika Referatu
Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Majątku informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej,
- uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie (13 głosów za).
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
6.4. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w
obrębie geodezyjnym Pietrzwałd, Barlewice i Sztumska Wieś z przeznaczeniem na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (uchwała nr
XVII/156/2012) przedstawiła Iwona Wyżykowska, zastępca kierownika Referatu Gospodarki
Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii
resortowej Komisji Rady Miejskiej,
- uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie (13 głosów za).
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
6.5. projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy
Sztum za rok 2011 (uchwała nr XVII/157/2012) przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informując o pozytywnej opinii resortowej
Komisji Rady miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych,
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie pozytywnie (13
głosów za). Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
6.6. projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Sztumskiego Centrum Kultury (uchwała nr
XVII/158/2012) przedstawiła Ewa Ruczyńska, kierownik Referatu Programów Pomocowych
(…) informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej,
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie pozytywnie (13
głosów za). Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
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6.6. projekt uchwały w sprawie zasad używania herbu i flagi miasta Sztum (uchwała nr
XVII/159/2012) przedstawiła Ewa Ruczyńska, kierownik Referatu Programów Pomocowych
(…) informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej,
W dyskusji głos zabrał radny Adam Kaszubski- zapytał, czym się kierowano rezygnując z
podejmowania decyzji w zakresie używaniu herbu i flagi przy zapewnieniu należytej czci i
szacunku oraz powagi przewidzianej prawem dla insygniów władz- czy nie ograniczamy tym
samym swoich kompetencji?
W odpowiedzi Burmistrz Leszek Tabor wyjaśnił, że celem jest poprawienie i sprawność
podejmowania decyzji, gdyż dotychczasowa procedura była długa- komisje Rady, sesja (..).
Do tej pory nie było sytuacji, aby ktoś nie zachował należnej czci i szacunku wobec herbu i
flagi.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak powyższy
projekt uchwały poddał pod głosowanie: - uchwała w wyniku głosowania została przez Radę
podjęta jednogłośnie (13 głosów za) i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 16,55 do 17,10.
W czasie przerwy zwolnili się radni:
1) Wiesława Chabowska,
2) Sławomir Lipski,
3) Andrzej Murawski
W dalszej części obrad udział brało 10 radnych.
Ad pkt 7 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił informacje z okresu międzysesyjnego:
1. pan Tadeusz Wiśniewski przesłał skargę na działalność Burmistrza w związku z brakiem
odpowiedzi na pismo z dnia 13 czerwca 2011 roku. Skargę skierował na resortowo
właściwą komisję, to jest na Komisję Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa oraz
sprawę do radcy prawnego w celu wydania opinii prawnej.
2. Wojewódzki Sąd Administracyjny przesłał odpis wyroku w sprawie skargi Agencji
Nieruchomości Rolnych na uchwałę Rady Miejskiej
3. Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum wystąpił z prośbą o dofinansowanie w
wysokości 300 złotych z przeznaczeniem na nagrody XXII Międzynarodowego
Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja. Propozycja dofinansowania z Funduszu Rady
w zaproponowanej wysokości– innych propozycji nie zgłoszono- propozycja została
przyjęta przez aklamację
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące wnioski i zapytania:
a) na podstawie informacji przekazanej przez radnych- członków komisji finansów,
stwierdził że nie pobierano żadnych opłat z tytułu dzierżawy placu po byłym
ZGKiM- firmie DEKPOL. Pozwolił sobie dokonać kilka obliczeń, pobierając tylko
10 groszy za dzierżawę 1 m2 dziennie byłby to wpływ do budżetu gminy w
wysokości 228.125 zł rocznie, licząc całą powierzchnię 6250 m2 placu. Dlaczego te
pieniądze nie trafią do budżetu gminy? Kto tego nie dopilnował lub o tym nie
zadecydował? Proszę o wyjaśnienie ustne jak i pisemne jeszcze przed sesją
absolutoryjną
.

4|S t r o n a

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

b) w imieniu członków Stowarzyszenia Młodzi Demokraci przekazał wyniki ankiety
dotyczącej priorytetowej inwestycji, która powinna być realizowana w Sztumie po
zakończeniu rewitalizacji ?
c) Czy dokonano już ponownej wyceny obiektu sztumskiego zamku, kiedy obiekt
zostanie ponownie wystawiony na sprzedaż ?
d) zaproponował radnym w ramach integracji, organizację akcji wspólnego
oczyszczania brzegów jednego ze sztumskich jezior np. Parleta. Uważa, że poza
elementem integracyjnym byłby to wkład w poprawienie wizerunku gminy i
czystości naszych jezior. Pomysł pozostawia pod rozwagę. Liczy na pomoc urzędu
w zakresie zapewnienia w niezbędny sprzęt: rękawiczki, worki itd. Po akcji
możemy zrobić małe integracyjne ognisko.
e) prosi o interwencję w sprawie rozpadającej się tablicy informującej, o zawarciu
rozejmu w Sztumskiej Wsi
f) jakie jest źródło finansowania remontu budynku przy plaży miejskiej w Sztumie?
2) Radna Sylwia Monkielewicz w imieniu mieszkańców prosi, aby zastanowić się nad
odbiorem prac związanych z rewitalizacją Placu Wolności. Mieszkańcy na tą
modernizację czekali 40 lat. Prac tych nie charakteryzuje jakość, ale zostało to robione
jakoś. Z zewnątrz wygląda ładnie, ale podczas spaceru po Placu Wolności nogi można
powyginać. Ludzie z wózkami mają problem z przejściem. Takiego partactwa nie należy
swobodnie odebrać. Podejmując się wykonania takiej pracy. należy wykonać ją dobrze.
Należy z tego wyciągnąć wnioski i konsekwencje. Na tą inwestycję zostały wydane
bardzo duże pieniądze.
3) Radny Henryk Piepiórka zgłosił o przeniesienie znaku informującego o miejscowości
Uśnice od drogi głównej- informacja taka znajduje się 600 m od drogi. Ponadto zgłosił
zły stan techniczny drogi w Białej Górze.
Ad pkt 8 Odpowiedzi następujących odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski
radnych:
1) W odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez radnego Adama Kaszubskiego
udzielono następujących informacji:
a) w sprawie braku pobierania opłat za teren po byłym ZGKiM od firmy Dekpol
Burmistrz Leszek Tabor odesłał do protokołu z sesji lub z posiedzenia Komisji
Finansów Publicznych (..) na którym odpowiedź na takie pytanie została
udzielona radnemu Andrzejowi Murawskiemu
b) w odniesieniu do wyników ankiety Stowarzyszenia Młodych Demokratów
poinformował jakie realizowane są przez gminę programy inwestycyjne, w tym
dotyczące budowy dróg, wspierania programu schetynówek, wspierania remontu
dróg wojewódzkich. Mamy przygotowaną dokumentację na drogę w Białej
Górze, w osiedlu Parkowym, na ulicę Kwidzyńską, stadion (…). Jak widać cele
są te same, ale nie tak wysoki poziom inwestycji. Ponadto Burmistrz stwierdził,
że ma nadzieję, że spółka PKP zmodernizuje dworzec- jest to dworzec
peryferyjny. Do remontu mamy swoje budynki, na przykład budynek biblioteki.
Były prowadzone rozmowy z Zakładem Karnym w sprawie przejęcia Kwadro z
przeznaczeniem na bibliotekę
c) w związku z tym, że rozpoczął się proces rewitalizacji w Sztumskiej Wsi
zostanie wykonana nowa tablica i kamień o zawarciu rozejmu zostanie
przeniesiony w inne miejsce
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d) remont budynku przy plaży miejskiej finansowany jest w ramach naszego
budżetu gminy. Nie mniej jednak będziemy się ubiegać o środki finansowe w
ramach rewitalizacji bulwaru (..)
2) W odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez radną Sylwię Monkielewicz, kierownik
Referatu ds. Inwestycji i Rozwoju Ewa Zielińska- Wójtowicz w sprawie jakości prac
związanych z rewitalizacją Placu Wolności wyjaśniła, że codziennie chodzimy i
wskazujemy miejsca, gdzie należy poprawić. Natomiast kostka jest taka, jaką wybrano
to jest chcieliśmy kostkę brukową, granitową (..). W uzupełnieniu Burmistrz dodał,
aby nie wpadać w dramatyczny ton- będziemy dążyć do właściwego wykonania.
3) Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Bożena
Falkowska w odpowiedzi na zgłoszone wnioski przez radnego Henryka Piepiórkę
poinformowała, że z panią Sołtys wsi Uśnice ustaliła gdzie i jakie tablice mają być
wykonane. Tablice te już zostały wykonane. Jeżeli chodzi o oznakowanie drogi
zapytała, czy jest to na drodze powiatowej. Radny Henryk Piepiórka odpowiedział, że
jest to przy drodze gminnej. Bożena Falkowska przyjęła wniosek do realizacji i
poinformowała , że tablica o nazwie miejscowości „Uśnice „ została ustawiona w
pasie drogi gminnej oddalonej ok. 200 m. od zajazdu i zgodnie z wnioskiem Pana
radnego zostanie zamontowana tj. bliżej zjazdu z drogi powiatowej (w pobliżu tablicy
kierunkowej). Odnosząc się do kolejnego wniosku radnego Piepiórki dotyczącego
remontu drogi w Białej Górze zapytała, czy chodzi o dziury w asfalcie w m. Biała
Góra, które są w drodze wojewódzkiej. Radny Henryk Piepiórka dodał, że chodzi o
drogę gminną w Białej Górze k/ sklepu w kierunku poczty . Wniosek naprawy drogi
po sprawdzeniu stanu faktycznego zgłoszonej interpelacji zostanie przyjęty do
realizacji.
Ad pkt 9 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna XVIII sesja Rady
Miejskiej odbędzie się w terminie- 31 maja br. Jednym z tematów będzie przedłożenie przez
burmistrza sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Sztum i Sztumskiego Centrum
Kultury za rok 2011
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XVII sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział w obradach
Czas trwania obrad od godz. 16,oo do 17,40.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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