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

Protokół nr XX/2012
z obrad XX sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 12 lipca 2012 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XX sesji Rady dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław
Oleksiak. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: zaproszonych gości- Sołtysów,
zwłaszcza nowo-wybraną Sołtys w Koniecwałdzie panią Agnieszkę Ścisłowską (której
wręczono okolicznościową wiązankę kwiatów wraz z życzeniami zadowolenia i satysfakcji z
pełnionej funkcji Sołtysa). Następnie Przewodniczący powitał dyrektorów jednostek
gminnych, przedstawicieli prasy lokalnej, burmistrza, pracowników urzędu i przybyłych
radnych . Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15 osobowy skład rady w obradach udział
brało 13 radnych. Nieobecni radni: Tomasz Kubacki i Sławomir Lipski
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu
Lista obecności gości zaproszonych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu
Ad pkt 2 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił następujący porządek obrad,
kKtóry radni otrzymali wraz z zawiadomieniem:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zgłoszonych zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XIX/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku. Protokół do wglądu
wyłożony w Biurze Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018,
2) zmiany w budżecie gminy na rok 2012,
3) uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Koślinka na lata 2012- 2022,
4) uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Czernin, Cygusy, Górki, Szpitalna Wieś,
Ramzy Małe na lata 2012- 2022,
5) uchwalenia „Regulaminu porządkowego boiska sportowego położonego przy Bulwarze
Zamkowym w Sztumie”,
6) wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Sztum, a
Powiatem Sztumskim w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego w
ramach struktur Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Uśnicach,
7) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza,
8) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II
półrocze 2012 roku; referują pkt 5/1 i 2 Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy, pkt 5/3- 6
Bożena Falkowska, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich, pkt 5/6
Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty, pkt 5/7 Czesław Oleksiak,
Przewodniczący Rady Miejskiej, .pkt 5/8 Adam Kaszubski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Zakończenie obrad.
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Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad w punkcie
5 dopisać ppkt 6 w brzmieniu następującym: podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Sztumskiemu
na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie
dokumentacji techniczno- projektowo- środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w
Białej Górze”. Pozostałe punkty zmienią odpowiednio kolejność .
Innych propozycji zmian nie zgłoszono do porządku obrad
Ad pkt 3 Protokół nr XIX/2012 z obrad XIX sesji Rady Miejskiej z dnia 15 czerwca 2012
roku wyłożony był do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Radni zapoznali się z treścią
protokołu, uwag nie zgłosili i protokół podpisali;
- w wyniku głosowania protokół nr XIX/2012 przez Radę został 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 międzysesyjnej. Informacja z działalności międzysesyjnej stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu.
Ad pkt 5.1. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Sztumie:
5.1 projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum
na lata 2012-2018 (uchwała nr XX/180/2012) przedstawiła Teresa Zgubińska, specjalista
ds. budżetowych, p.o. z-cy kierownika referatu informując o pozytywnej opinii resortowej
Komisji Rady- Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Rady Miejskiej ;
W dyskusji głos zabrał radny Adam Kaszubski- zapytał z czego wynikają przesunięcia „z
ulic” W odpowiedzi Burmistrz Leszek Tabor wyjaśnił, że ze względu na wzrost wydatków na
Osiedlu na Parkowym . Wcześniejsze propozycje do budżetu miały charakter szacunkowy. W
trakcie wykonywania dokumentacji na Osiedlu Parkowym koszty wg kosztorysu okazały się
dużo większe aniżeli zaplanowano, gdyż sieci burzowe są w fatalnym stanie – należy
wymienić. Ponadto pozostali właściciele sieci postawili swoje warunki. Dlatego też taka jest
propozycja zmian i nie jest kosztem inwestycji innej inwestycji
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (13 głosami za).
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu
5.2. projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012 (uchwała nr
XX/181/2012) przedstawiła Teresa Zgubińska, specjalista ds. budżetowych, p.o. z-cy
kierownika referatu informując o pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju Rady Miejskiej;
- powyższa uchwała w wyniku głosowania przez Radę została podjęta jednogłośnie (13
głosami za). Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
5.3. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Koślinka na lata
2012- 2022 (uchwała nr XX/182/2012) przedstawiła Bożena Falkowska, kierownik Referatu
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Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich informując o pozytywnej opinii resortowej
komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (13 głosów za) i
stanowi załącznik nr 8 do protokołu
5.4. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Czernin, Cygusy,
Górki, Szpitalna Wieś, Ramzy Małe na lata 2012- 2022 (uchwała nr XX/183/2012)
przedstawiła Bożena Falkowska, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw
Obywatelskich informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (13 głosów za) i
stanowi załącznik nr 9 do protokołu
5.5. projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu porządkowego boiska sportowego
położonego przy Bulwarze Zamkowym w Sztumie” (uchwała nr XX/184/2012) przedstawiła
Bożena Falkowska, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich
informując
o
pozytywnej
opinii
resortowej
komisji
Rady
Miejskiej;
Głos w dyskusji zabrał radny Adam Kaszubski- zapytał, w jaki sposób będą egzekwowane
zapisy zawarte w regulaminie.
W odpowiedzi Bożena Falkowska poinformowała, że w godzinach swojego czasu pracypracownicy Straży Miejskiej, a po godzinach czasu pracy Straży Miejskiej te czynności
prowadzić będzie Policja. Dodatkowo poinformowała, że regulamin będzie wywieszony w
widocznym miejscu.
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (13 głosów za) i
stanowi załącznik nr 10 do protokołu
5.6. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na
dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji techniczno- projektowośrodowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy
dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze” (uchwała nr XX/185/2012)
przedstawiła Bożena Falkowska, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw
Obywatelskich informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej. W
uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor dodał, że jest bardzo dużo skarg mieszkańców
zwłaszcza z ulicy Żeromskiego, że droga jest obciążona samochodami o dużym tonażu, co też
powoduje, że stan techniczny budynków ulega pogorszeniu. Wspólnie ze Starostą
uzgodniliśmy, że przygotujemy dokumentację i gotową przekażemy Marszałkowi- będzie to
nasze wsparcie, aby był pozytywny efekt. Podobnie wspieraliśmy „schetynówki”. Wobec
braku głosów w dyskusji Przewodniczący rady Czesław Oleksiak poddał projekt uchwały pod
głosowanie- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (13
głosów za) i stanowi załącznik nr 11 do protokołu
5.7. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy
Miastem i Gminą Sztum, a Powiatem Sztumskim w sprawie założenia i prowadzenia
Przedszkola Specjalnego w ramach struktur Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
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w Uśnicach (uchwała nr XX/186/2012) przedstawiła Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz
Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej. W
dyskusji radny Adam Kaszubski zapytał, czy są osoby chętne do takiego przedszkola, jeżeli
tak to jaka jest ilość. W odpowiedzi radna Róża Banasik- Zarańska poinformowała, że na
dzień dzisiejszy złożonych jest 5 wniosków. Radny Tadeusz Buber- Bubrowiecki zapytał o
koszty, jakie miałaby ponosić Gmina. W odpowiedzi Burmistrz Leszek Tabor wyjaśnił, że
Gmina nie będzie ponosić żadnych kosztów
.
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (13 głosów za) i
stanowi załącznik nr 12 do protokołu
5.8. projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza (uchwałą nr
XX/187/2012) przedstawił Czesław Oleksiak, Przewodniczący rady informując o pozytywnej
opinii Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
;
W dyskusji głos zabrał radny Adam Kaszubski stwierdzając, że jego zdaniem wynagrodzenie
burmistrza jest i tak wysokie biorąc pod uwagę stopę życiową mieszkańców. Dlatego nie będę
głosował za. Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak projekt uchwały poddał pod głosowanie: uchwała przez Radę została podjęta
wynikiem głosów: 9 za, przy trzech głosach przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
5.9. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2012 roku przedstawił Adam Kaszubski, Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
.
Burmistrz Leszek Tabor zwrócił uwagę, że w planie pracy komisji ujęto do kontroli
inwestycję, która nie została jeszcze zakończona
.
Wobec powyżej zgłoszonej słusznej uwagi Adam Kaszubski, Przewodniczący Komisji w
imieniu komisji zgłosił wniosek o niegłosowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy
Komisji Rewizyjnej na II półrocze br. Informując, że Komisja Rewizyjna kolejne posiedzenie
zaplanowała na miesiąc sierpień, na którym ustali plan pracy na II półrocze tego roku- nie
zgłoszono przeciwnych głosów do zgłoszonego wniosku przez Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej
Ad pkt 6 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przed udzieleniem głosu radnym Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił
następujących informacji z okresu międzysesyjnego:
1) wpłynęło od pani Elżbiety Wołowiec pismo ponaglające wypłatę wynagrodzenia za
nieruchomości w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego,
2) Wojewoda Pomorski przesłał zawiadomienie, o wszczęciu postępowania w sprawie
stwierdzenia nieważności uchwały nr XVIII/164/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z
dnia 31 maja 2012 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych lub
szkoleniu pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Sztum.
3) Uczniowski Klub Sportowy „SOKOLIK” przy Zespole Szkół w Czerninie przesłał
pismo informujące, że organizator- Klub Victoria zażądał od zawodników sekcji
kajakowej opłaty startowej 3-krtonie wyższej od tej, którą płaciły inne kluby, co
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uniemożliwiło wielu zawodnikom wystartowanie w „Memoriale Jana Raabe”. Proszą
o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Sprawa ta była przedmiotem posiedzenia
resortowej komisji rady- Komisji Edukacji, Kultury (..)- komisja zajęła stanowisko,
aby na najbliższe posiedzenie zaprosić prezesa Klubu „Victoria” i Klubu „Sokolik”.
Osobiście będę uczestniczył w tym posiedzeniu (…)
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) Radny Adam Kaszubski zapytał, czy jest oferta na sprzedaż zamku? Zaproponował,
aby projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Centrum
Sztumu nie wykładać w okresie letnim- dobrze byłoby wyłożyć po okresie wakacji.
2) Radna Sylwia Monkielewicz zapytała, czy odbył się przetarg na wykonanie placu
zabaw przy ulicy Pieniężnego w Sztumie? W imieniu przedsiębiorców Placu
Wolności i ulicy Galla Anonima odczytała petycję w brzmieniu następującym: „My
niżej podpisani, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarcza zwracamy się z
uprzejmą prośbą o przywrócenie możliwości parkowania (do 10 min.) na terenie
Placu Wolności, który w wyniku renowacji został zamknięty dla klientów naszych firm.
Jak pokazują nasze obserwacje (od początku roku), drastycznie obniżyła się sprzedaż,
u niektórych z nas obroty zmalały o ponad połowę. Uniemożliwienie parkowania na
Placu Wolności odbiera nam klientów i powoduje spadek dochodów, do którego
przyczyniły się jeszcze dodatkowo podwyżki podatków. Przywrócenie (wprowadzenie)
miejsc parkingowych (np. do 5 lub 10 min.) pozwoliłoby na ponowne przyciągnięcie
klientów, a co za tym idzie i powrotu firm handlujących do Centrum Miasta.
Proponujemy, aby wygospodarować dodatkowe miejsca parkingowe, nie kolidujące z
ruchem, przy kościele. Wystarczy przesunąć słupki i postawić tablice informacyjne o
możliwości parkowania do 5 lub 10 min. Turystów nie przyciągnie widok
pozamykanych i pustych lokali , a jedynie prężnie działający handel i usługi. W
ostatnim czasie kilka firm musiało szukać innych miejsc do działalności, a pozostałe
głęboko zastanawiają się nad zmianą lokalizacji (może i nawet miasta). Jednocześnie
informujemy, iż będziemy interweniować do skutku, łącznie z przeprowadzeniem
blokad i zawiadomieniu krajowych środków masowego przekazu (TV, Radio, Internet).
Nie można prowadzić polityki wyniszczającej przedsiębiorców, bo to oni utrzymują
administrację” Ponadto ma uwagi do jakości prac dot. rewitalizacji Centrum Miasta,
w tym celu wywiesiła zdjęcia na tablicy, aby zaprezentować jakość prac.
Poinformowała, że w dniu 2 lipca br. odbyła się Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej (..) w terenie- na Placu Wolności w celu obejrzenia Centrum po
rewitalizacji. Podczas posiedzenia odniosłam się krytycznie do jakości prac, na co Pan
Przewodniczący Rady popukał się w czoło- uważa, że takie zachowanie uwłacza jej
osobie- pismo radnej stanowi załącznik nr 14 do protokołu
3) Sołtys wsi Gościszewo Ryszard Antoniuk zgłosił następujące uwagi, wnioski i
zapytania:
a) prowadzona jest rewitalizacja parku we wsi Gościszewo- park został rozkopany i
od trzech tygodni nic się nie dzieje
b) zgłosił brak okoszeń dróg gminnych, niektóre drogi są tak zarośnięte, że nie
można przejechać ze względu na brak widoczności
c) czy jest prawdą, że brama wjazdowa do szkoły będzie wykonana dopiero w roku
przyszłym
d) zgłosił zły stan techniczny urządzeń w przedszkolu
e) zgłosił, że Klub Motocyklowy, co 2 tygodnie spotykał się na placu zamkowym,
czy w związku z tym jest możliwość wystawienia przepustek zezwalających na
wjazd
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4) radny Andrzej Babieczko w nawiązaniu do zgłoszonych wniosków przez przedmówcę
poinformował, że na posiedzeniu Komisji Wsi (..) w dniu 2 lipca br. zadał również
pytania dot. prac prowadzonych przez firmę dodatkowo zgłosił, że firma, która
plantowała teren kierowca wyjeżdżając zdewastował chodnik
5) radny Henryk Piepiórka w nawiązaniu do wniosku zgłoszonego na ostatniej sesji rady
przez radnego Kazimiera Barańskiego w sprawie udostępnienia danych rolników dla
potrzeb Spółek Wodnych zacytował interpretację art. 23 stosownej ustawy (..) o
przetwarzaniu danych osobowych
6) radny Mirosław Kozłowski stwierdził, że nasze miasto kiedyś było piękne i czyste.
Dzisiaj jest inaczej- mamy piękny bulwar, a w mieście trawniki zarastają zielskiem,
np. na przeciwko Policji, na przeciwko Banku
Ad pkt 7 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) Agnieszka Topolewska- Reksa, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
Planowania Przestrzennego i Majątku w odpowiedzi na pytanie radnego Adama
Kaszubskiego poinformowała, że pracujemy nad przygotowaniem oferty dotyczącej
sprzedaży zamku. Natomiast Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na drugie pytanie
stwierdził, że informowałem radnych, że naszym celem było, aby jak najszybciej
przedstawić projekt uchwały w sprawie m.p.z.p. na Centrum Miasta– plany wykłada
się na okres 21 dni. Ponadto jest możliwość upełnomocnienia innej osoby do
zgłoszenia uwag.
2) Bożena Falkowska, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw
Obywatelskich w odpowiedzi na pytanie radnej Sylwii Monkielewicz Wyjaśniła, że
nie odbył się przetarg na wykonanie placów zabaw. Jesteśmy w trakcie przygotowania
przetargu. Burmistrz Leszek Tabor odniósł się do petycji dotyczącej zmiany
organizacji ruchu na Placu Wolności stwierdzając, że takie sprawy należy omawiać
na posiedzeniach komisji, gdyż jest więcej czasu na dyskusję. Będziemy analizować
różne wnioski. Nie mniej jednak sprawa ta była konsultowana, były spotkania z
mieszkańcami– na etapie dokumentacji nie było uwag. Przestrzenie na Placu Wolności
zmieniły się. Te sprawy należy dogłębnie przeanalizować. Jednakże z wieloma tezami
się nie zgadzam, z tym np. jeśli mówimy o wyniszczaniu przedsiębiorców- jest to
polityka rządu. Proszę nie tworzyć wrażenia, że na szczeblu samorządowym decyduje
się o warunkach rozwoju przedsiębiorstw. W uzupełnieniu Bożena Falkowska dodała,
że projekt ruchu pojazdów na Placu Wolności podlegał konsultacji Policji,
Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, w sklepach, u przedsiębiorców, na
zebraniach wszystkich Wspólnot Mieszkaniowych. Było tylko dwóch
przedsiębiorców, którzy interweniowali- wskazywali uwagi, innych uwag nie
zgłaszano. Obecnie wpłynęły dwa wnioski o wydanie przepustek na teren zamku.
Radny Andrzej Murawski stwierdził, że nieprawdą jest, że nie było uwag osobiście
zgłaszał na komisji uwagi i żadna z nich nie została uwzględniona. Radny Waldemar
Fierek uważa, że sprawę tę należy przeanalizować- nie należy „odbijać piłeczki”.
Burmistrz Leszek Tabor uważa, że musimy doregulować ten system. Ludzie na
chodnikach zaczynają parkować samochody i jest poważny problem. Na komisji
przedstawię propozycję i przedyskutujemy (..).
3) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przeprosił radną Sylwię Monkielewicz za
sytuację powstałą na komisji w dniu 2 lipca br. stwierdzając, że słysząc krytyczne
uwagi złapałem się za głowę, ale nie było z jego strony złych intencji. Ponadto zgłosił
uwagę do radnej Sylwii Monkielewicz, że bez uzgodnienia wywiesiła na tablicy
zdjęcia dot. rewitalizacji Centrum na czas sesji. Ponadto Burmistrz Leszek Tabor
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4)

5)

6)

7)

dodał, że nigdy nie ukrywaliśmy problemów z prowadzonymi inwestycjami. Jednakże
z zewnątrz wielokrotnie jest lepsza opinia o nas, aniżeli my mamy sami o sobie.
Trudno wyważyć te proporcje. Spójrzmy jednak na to inaczej- „kawał dobrej roboty
wykonujemy”
Na zgłoszone przez Ryszarda Antoniuka, Sołtysa wsi Gościszewo wnioski i zapytania
udzielono następujących odpowiedzi i wyjaśnień:
a) Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że do 20 sierpnia 2012 roku firma ma
wykonać prace związane z rewitalizacją parku w Gościszewie. Firma „weszła”
na plac budowy i w ramach zawartej umowy będziemy interweniować- nadzór
inwestorski na budowie jest prowadzony.
b) Bożena Falkowska poinformowała, że okoszenia dróg będą realizowane.
c) sprawę wykonania- w tym roku bramy wjazdowej do szkoły będziemy
analizować powiedział Burmistrz
Odpowiadając na wypowiedź radnego Henryka Piepiórki, Sekretarz Miasta i Gminy
Daria Mietlewska- Dura poinformowała, że do Urzędu zwrócił się Prezes Spółki
Wodnej o udzielenie informacji dot. danych osobowych rolników z deklaracji
podatkowych. W tej sprawie pracownik konsultował się z radcą prawnym- są to dane
osobowe z deklaracji podatkowych i nie możemy takich danych udostępniać.
Natomiast to, co odczytał radny pan Piepiórka jest to stanowisko- jest wiele nt.
interpretacji. W uzupełnieniu Burmistrz dodał, że ustawa zabrania udzielania
informacji z deklaracji podatkowych.
Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na uwagę zgłoszoną przez radnego Mirosława
Kozłowskiego w sprawie zarośniętych skwerów i trawników na terenie miasta
stwierdził, że na pewno są takie miejsca, które do nas nie należą- wystąpimy do
właścicieli o uporządkowanie tych terenów.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że poddał analizie złożone
oświadczenia majątkowe radnych- prosi, aby radni dokonali stosownych poprawek w
swoich oświadczeniach

Ad pkt 8 Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XX sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania obrad od godz. 16,oo do 18,30

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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