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

Protokół nr XVIII/2012
z obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 31 maja 2012
Minutą ciszy wszyscy zebrani na sesji Rady Miejskiej uczcili śmierć zmarłego
Stanisława Donimirskiego
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XVIII 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 i radnych Rady Miejskiej. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15osobowy skład Rady w obradach udział brało 12tu radnych. Nieobecni radni: Róża BanasikZarańska, Wiesława Chabowska, Tomasz Kubacki.
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 będącymi przedmiotem
obrad sesji
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie zgłoszonych zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XVII/2012 z obrad XVII sesji Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 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 finansowego Miasta i Gminy Sztum za rok 2011 i sprawozdania
finansowego Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2011.
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmiany budżetu gminy na 2012 rok,
2) zgody na odstąpienie od obowiązku zwrotu gminie kosztów przygotowania nieruchomości do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej
3) nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki położonej w obrębie 2
miasta Sztum, w związku z realizacją zadań własnych gminy,
4) ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących
udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez
Państwowa Straż Pożarną lub Gminę Sztum,
5) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biała Góra,
6) zatwierdzenia do realizacji projektu o tytule: Mały człowiek, wielkie możliwości czyli
wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie
dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum,
7) zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku
zatwierdzającej
projekt
systemowy
pn.
"Program
aktywizacji
społecznozawodowej w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO", współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (...),
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8) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas
nieokreślony na nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości,
9) zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Sztumie na I półrocze 2012 roku - referują: pkt 6/1 Danuta Wiatrowska, skarbnik Miasta i Gminy, pkt
6/2 i 3 Iwona Wyżykowska, z-ca kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Majątku, pkt 6/4- 5
Bożena Falkowska, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich, pkt 6/6 Katarzyna
Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty, pkt 6/7 Sylwia Mackiewicz, dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pkt 6/8 Iwona Wyżykowska, pkt 6/9 Adam Kaszubski, przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

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

Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad: w punkcie
4 wpisać ppkt 1 w brzmieniu następującym: podjęcie uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniego Planu Finansowego- pozostałe ppkty zmienią odpowiednio kolejność
Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu

Część uroczysta sesji: Burmistrz Leszek Tabor wspólnie z Przewodniczącym Rady Czesławem
Oleksiakiem wręczyli podziękowanie- list gratulacyjny wraz z nagrodą pieniężną panu Ryszardowi
Mazerskiemu za profesjonalne zorganizowanie XXII Międzynarodowego Sztumskiego Biegu
Solidarności, który odbył
się w dniu 3 maja- było to olbrzymie przedsięwzięcie sportowe i
organizacyjne, co też stanowi ogromną promocję dla naszej gminy i wpływa pozytywnie na
wizerunek sportowy. Wysoki poziom sportowy, ale i marka tych biegów jest wszystkim znana
powiedziała Leszek Tabor, Burmistrz Miasta i Gminy.
Ryszard Mazerski podziękował za wyróżnienie władzom miasta i gminy Sztum stwierdzając, iż jest to
zasługa całego Komitetu Organizacyjnego zaangażowanego w organizację Biegu- w tym dniu
pracowało ponad 100 osób, a wcześniej osiem osób w ich imieniu również podziękował.
Poinformował, że w biegu brało udział 54 mieszkańców miasta i gminy Sztum. Natomiast w
pierwszej szóstce nie było żadnego polaka, co świadczy o międzynarodowym poziomie Biegu. Nie
zapraszamy zawodników z innych krajów, oni sami do nas przyjeżdżają. Znają dobrze rangę tej
imprezy. Razem z synem Bartoszem Mazerskim wręczyli medale z okazji Sztumskiego Biegu
Solidarności dziękując za udzieloną pomoc i wsparcie – na ręce Burmistrza Miasta i Gminy, za
wsparcie dla samorządu dzięki, któremu impreza ta mogła być zorganizowana na tak wysokim
poziomie, na ręce Przewodniczącego Rady- za wsparcie radnych i dla radnego Andrzeja Murawskiego
za osobiste wsparcie
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 w Sztumie. Radni zapoznali się z treścią

protokołów, uwag nie zgłosili i protokół podpisali
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak protokół poddał pod głosowanie:
- protokół w wyniku głosowania został zatwierdzony jednogłośnie (12 głosami za),
Ad pkt 4 Zgodnie z porządkiem obrad sesji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Burmistrzowi Miasta i Gminy Leszkowi Taborowi, który przedstawił informację z działalności
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych w okresie międzysesyjnym.
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Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Ad pkt 5 Burmistrz Leszek Tabor przedłożył poszczególnym radnym sprawozdanie finansowe
Miasta i Gminy Sztum za rok 2011 wraz ze z sprawozdaniem finansowym Sztumskiego Centrum
Kultury w Sztumie za rok 2011.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu

Ad pkt 6 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
6.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012- 2018
(uchwała nr XVIII/160/2012) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy
informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów
Publicznych i Rozwoju,
- w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (12 głosów za)
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
6.2. projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok (uchwała nr
XVIII/161/2012) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju,
- powyższa uchwała przez Radę w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie
(12 głosów za)
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
6.3. projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku zwrotu gminie kosztów
przygotowania nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (uchwała nr
XVIII/162/2012) przedstawiła Iwona Wyżykowska, z-ca kierownika Referatu Gospodarki
Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii
resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej
- powyższa uchwała przez Radę w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (12
głosów za)
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
6.4. projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki
położonej w obrębie 2 miasta Sztum, w związku z realizacją zadań własnych gminy (uchwała nr
XVIII/163/2012) przedstawiła Iwona Wyżykowska, z-ca kierownika Referatu Gospodarki
Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii resortowej
komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
- w wyniku głosowania powyższa uchwała przez Radę została przez Radę podjęta jednogłośnie (12
głosów za) i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
6.5. projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym zorganizowanym
przez Państwowa Straż Pożarną lub Gminę Sztum (uchwała nr XVIII/164/2012) przedstawiła Bożena
Falkowska, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
- w wyniku głosowania powyższa uchwała przez Radę została przez Radę podjęta jednogłośnie (12
głosów za) i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
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Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 17,10 do 17,30.
6.6. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biała Góra (uchwała nr
XVIII/165/2012) przedstawiła Bożena Falkowska, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i
Spraw Obywatelskich informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji
Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
- w wyniku głosowania powyższa uchwała przez Radę została przez Radę podjęta jednogłośnie (12
głosów za) i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
6.7. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu o tytule: Mały człowiek, wielkie
możliwości czyli wsparcie Zespołu Szkół Publicznego Przedszkola w Czerninie poprzez utworzenie
dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci z terenu gminy Sztum (uchwała nr
XVIII/166/2012) przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu
Oświaty informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji,
Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
,
- powyższa uchwała przez Radę w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (12
głosów za). Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
6.8. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/280/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku
zatwierdzającej
projekt
systemowy
pn.
"Program
aktywizacji
społecznozawodowej w gminie Sztum WCZORAJ DZIŚ JUTRO", współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej , Działalnie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej oraz budżetu Miasta i Gminy Sztum (uchwała nr XVIII/167/2012) przedstawiła w
zastępstwie dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Kozłowska,
informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i
Spraw Społecznych Rady Miejskiej
,
- powyższa uchwała przez Radę w wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie (12
głosów za). Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
6.9. projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu
nieruchomości (uchwała nr XVIII/168/2012) przedstawiła Iwona Wyżykowska, z-ca kierownika
Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Majątku informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
- w wyniku głosowania powyższa uchwała przez Radę została przez Radę podjęta jednogłośnie (12
głosów za) i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
6.10. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2012 roku (uchwała nr XVIII/169/2012)
przedstawił Adam Kaszubski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, informując o pozytywnej opinii
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
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- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została przez Radę podjęta jednogłośnie (12 głosów za) i
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu

Ad pkt 7 Interpelacje , zapytania i wnioski radnych:
Przed udzieleniem głosu radnym Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że
w okresie międzysesyjnym:
1. Gmina Sztum otrzymała CERTYFIKAT za wkład w budowę społecznej koalicji
sprzeciwu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz za uczestnictwo w kampanii
edukacyjnej POZORY MYLĄ, DOWÓD NIE- Edycja 2011- jest to zasługą pana
Zdzisława Juszczaka przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
2. Pan Antoni Fila pismem z dnia 24 maja 2012 roku wystąpił o interwencję w sprawie
udostępnienia dokumentacji projektowej na bulwar i centrum miasta. Moja interwencja
była zbędna, gdyż z właściwego referatu zostało przesłane pismo z informacją o
udostępnieniu wymienionej dokumentacji
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) Radny Andrzej Murawski poinformował, że na Komisji Finansów Publicznych (..)
zgłosił wniosek o wyłączanie światła po godz. 22giej na boisku przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Sztumie z uwagi na to, że w godzinach nocnych są rozgrywane
mecze, co zakłóca mieszkańcom ciszę nocną. Wniosek na komisji przyjęła pani
wiceburmistrz- zapytał, czy coś wiadomo w tej sprawie?
2) Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące wnioski i zapytania:
a) Zapytał o warunki dzierżawy części dziedzińca zamkowego i budynku po byłym
Sztumskim Centrum Kultury? Jakie są lub będą z tego wpływy do budżetu
gminy?
b) Mieszkańcy gminy proszą o umieszczenie na stronie gminy lub sztumskim BIPie
informacji na temat wysokości przyznanych dotacji poszczególnym klubom
sportowym w Gminie Sztum. Przyznał, że nie z sprawdził czy taka informacja
znajduje się w BIP, jeżeli nie ma to prosi o uzupełnienie.
c) Zapytał kiedy zostanie rozstrzygnięty przetarg na remonty cząstkowe dróg?dotyczy drogi asfaltowej w Zajezierzu. Mieszkańcy narzekają na jej obecny
stan.
d) Zapytał kiedy można spodziewać się otrzymywania materiałów na sesję w wersji
elektronicznej? Co dalej z pomysłem Pana Przewodniczącego w sprawie zakupu
laptopów dla radnych? Kiedy możemy spodziewać się realizacji?
e) Jakie są w tej chwili, jeżeli są opóźnienia w wykonaniu prac na Placu Wolności?
f) Wyraził zadowolenie, że kończy się rewitalizacja, że powstały nowe foldery
reklamowe, nowa strona gminy, filmy promujące itd. Zapytał, co dalej, czy
gmina planuje teraz zainwestowanie w promocję długofalową, np. wystawianie
swojego stoiska na targach turystycznych, czy reklamę telewizyjną? Co jest
naszym produktem turystycznym i jak chcemy go sprzedać? To pytanie
pozostawia do przemyślenia.
3) Radna Sylwia Monkiewicz zgłosiła następujące zapytania i wnioski:
a) Zapytała kiedy zostanie zagospodarowany plac z przeznaczeniem na plac
zabaw dla dzieci między ulicami Witosa i Pieniężnego
b) W imieniu mieszkanki ulicy Pieniężnego w Sztumie zapytała, czy droga w ich
osiedlu zostanie naprawiona
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c) W imieniu mieszkańców Placu Wolności zgłosiła prośbę o ustawienie stojaka
na rowery- poprzedni zlikwidowano
4) Radny Henryk Piepiórka zapytał kiedy zostaną przeprowadzone okoszenia dróg
gminnych- wiejskich- brak jest widoczności- trudno jest wyjechać na drogę publiczną.
Zgłosił dziurę w drodze w Sztumskim Polu- w kierunku ulicy Długiej
5) Radny Adam Kaszubski zgłosił, że na Placu Wolności część ławek została ustawiona
przodem do okien- zapytał, czy nie lepiej ustawić je odwrotnie?
6) Radny Sławomir Lipski zapytał, na ile skuteczny jest monitoring, czy jest
sprawdzany- skoro występują przypadki dewastacji. Przykład- przy plaży miejskiej na
boisku rozkręcono ogrodzenie, rusałce coś urwano (..)
Ad pkt 8 Udzielono następujących odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) Bożena Falkowska, kierownik referatu gospodarki komunalnej i spraw obywatelskich
w odpowiedzi na pytanie radnego Andrzeja Murawskiego w sprawie zakłócania ciszy
nocnej po godzinie 22giej wyjaśniła, że robiliśmy rozeznanie i w obrębie boiska
sportowego jest umieszczonych 6 lamp. Możemy ograniczyć oświetlenie z 6ciu do
dwóch. Dwie pozostałe lamp skierowane są na bulwar- jest to teren połączony z
placem zabaw. W najbliższym czasie zostanie umieszczony regulamin, który będzie
regulował te sprawy, tj., że po godz. 22giej obowiązuje cisza nocna i na tej podstawie
służby porządkowe mogą egzekwować (..).
2) Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez radnego Adama Kaszubskiego:
a) Adam Karaś, dyrektor Sztumskiego centrum Kultury poinformował, że koszty
związane z utrzymaniem zamku w części administrowanej przez SCK to rocznie
kwota ok. 40 tys. złotych, które pokrywa dzierżawa dot. do tego dochodzą media;
podatek od nieruchomości, którego SCK nie płacił- miesięczny czynsz to kwota
1300 zł. miesięcznie.
b) Informacja dotycząca wysokości przyznanych dotacji przyznanych poszczególnym
klubom sportowym jest na bieżąco umieszczana na stronie internetowej gminy
c) Bożena Falkowska w odpowiedzi na pytanie dotyczące remontów dróg i terminu
przetargu poinformowała, ze na remonty dróg zaplanowana jest kwota 200 tys.
złotych. Ponadto są oszczędności po przetargu, dzięki temu będzie można
wykonać roboty dodatkowe w zakresie naprawy remontu dróg w obszarze miasta i
gminy Sztum. Jest przygotowany przetarg i jest zabezpieczona kwota w budżecie,
specyfikacja jest dopracowywana i zostanie ogłoszony kolejny przetarg (..)- ulica
Długa jest przewidziana do remontu oraz drogi w sołectwie Gościszewo
d) W odpowiedzi na pytanie dotyczące zakupu laptopów dla radnych Małgorzata
Draganek, z-ca kierownika referatu ogólno-organizacyjnego poinformowała, że
do 29 maja br. oferenci składali oferty, obecnie trwają jeszcze negocjacje, co do
kwoty- to do decyzji radnych należy, która z opcji zaproponowanych przez Kamila
Markowskiego, informatyka urzędu zostanie przyjęta
e) Ewa Zielińska – Wójtowicz, kierownik referatu inwestycji i rozwoju
poinformowała, że nie ma opóźnień w pracach na Placu Wolności- wystąpiła wada
pod drogą krajową, z tego względu wstrzymano płatności. Jeżeli chodzi o odsetki
to tą sprawą zajmie się radca prawny.
f) Burmistrz Leszek Tabor w sprawie promocji powiedział, że jest pytanie do nas
wszystkich. Będziemy o tym dyskutować na komisjach. Na pewno musimy przejść
od etapu prac inwestycyjnych do etapu w jaki sposób nowopowstałą infrastrukturę
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3)

4)

5)

6)

wykorzystać i jak ją promować. W niedługim czasie zaproponuję radnym strategię
rozwoju gminy (..)
radnej Sylwii Monkielewicz udzielono następujących odpowiedzi i wyjaśnień na
zgłoszone wnioski i zapytania:
a) Bożena Falkowska, kierownik referatu gospodarki komunalnej i spraw
obywatelskich wyjaśniła, że wykonania placu zabaw dla dzieci przy ul. WitosaPieniężnego wiąże się z uprzednią rekultywacją i uporządkowaniem terenu.
Obecnie czekamy na oferty- przetargi na place zabaw przewidziane są w
miesiącu czerwcu br.
b) droga przy ulicy Witosa w Sztumie jest wykonana z płyt jumbo i jest
przewidziana do remontu- będziemy robić sukcesywnie- prosi uzbroić się w
cierpliwość
c) Ewa Zielińska – Wójtowicz, kierownik referatu inwestycji i rozwoju
poinformowała, że w centrum miasta zostanie umieszczonych 10 stojaków na
rowery- czekaliśmy z tym do zakończenia prac związanych z rewitalizacją
Placu Wolności
W odpowiedzi na pytanie radnego Henryka Piepiórki, Bożena Falkowska, kierownik
referatu gospodarki komunalnej i spraw obywatelskich poinformowała, że na
okoszenia poboczy dróg gmina ma zawartą umowę z PWiKiem. W uzupełnieniu
Władysław Lewko, prezes PWiK dodał, że drogi byłyby już dawno okoszone, ale
specyfika umowy jest taka, że nie są wyznaczone odcinki dróg do okoszenia.
Dwukrotnie umawialiśmy się z pracownikiem gminy i dwukrotnie nie doszło do
wyjazdu. Przedsiębiorstwo zajmuje się okoszeniem części dróg w Zajezierzu i w
Sztumskim Polu. Bożena Falkowska ponownie stwierdziła, że gmina ma zawartą
umowę z PWiKiem, gdzie okazano drogi. Jest to umowa 2-letnia- ta sama umowa
obowiązywała w roku ubiegłym. Burmistrz poprosił, aby radny Piepiórka podał o
jakie drogi- dot. okoszeń. Radny Piepiórka wskazał na brak wyjazdu- niewidoczny w
Piekle koło byłej szkoły; koło posesji pana Wenskowskiego. W odpowiedzi
Władysław Lewko powtórzył, że przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę z gminą na
kilka dróg, w tym na część dróg w Zajezierzu i w Sztumskim Polu. W umowie jest
zapis, że gmina ma wskazać drogi do okoszeń
Ewa Zielińska – Wójtowicz, kierownik referatu inwestycji i rozwoju w odpowiedzi na
pytanie radnego Adama Kaszubskiego w sprawie ustawienia ławek na Placu
Wolności wyjaśniła, że na etapie realizacji inwestycji wskazywaliśmy na
przestawienie ławek- projektant nie wyraził na to zgody wręcz kategorycznie zabronił.
Będziemy w tej sprawie ponownie rozmawiać. Jednakże nie mogą być odwrócone do
ulicy ze względów bezpieczeństwa
Bożena Falkowska, kierownik referatu gospodarki komunalnej i spraw obywatelskich
w odpowiedzi na pytanie radnego Sławomira Lipskiego w sprawie skuteczności
monitoringu wyjaśniła, że pracownicy Straży Miejskiej śledzili zapisy monitoringu w
celu ustalenia sprawców zniszczeń na boisku, ale zapisy utrzymywane są przez krótki
okres czasu i nie było już dostępu. Jest prowadzone wyjaśnienie, co się stało z
kwiatem lotosu- rusałki. W uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor dodał, że
monitoring wszystkiego nie załatwi- miał być profilaktyką. Na dzień dzisiejszy
wykorzystanie tego monitoringu nie jest najlepsze- policjanci tego nie wykorzystują.
Policji takie narzędzie też jest potrzebne, może śledzić, nie muszą jeździć w patrole. Z
policją należy wydyskutować lepszy sposób wykorzystania monitoringu. Burmistrz
wskazał na przerażającą dewastację- np. w Zajezierzu za cmentarzem Parleta spalone
zostały ławo-stoły.
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7) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak w nawiązaniu do zgłoszonej propozycji przez
radnego Adama Kaszubskiego dotyczącej zorganizowania akcji sprzątania brzegu
jeziora poprosił, aby inicjator zajął się organizacją tej akcji (..)
Ad pkt 9 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna XIX sesja Rady
Miejskiej odbędzie się w dniu 15 czerwca 2012 roku (piątek) o godz. 16,oo i będzie to sesja
absolutoryjna

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XVIII sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział

Czas trwania obrad od godz. 16,oo do 18,40

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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