PROTOKÓŁ NR XXI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół nr XXI/2012
z obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 10 sierpnia 2012 roku

Ad pkt 1 Otwarcia obrad XXI sesji Rady Miejskiej zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak. Przywitał
wszystkich przybyłych na sesję – Z-cę Burmistrza, dyrektorów jednostek, Radcę Prawnego,
kierowników Urzędu oraz pracowników, a także radnych Rady Miejskiej. Przewodniczący
Rady miejskiej stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15 osobowy skład rady w obradach
udział brało 13 radnych. Nieobecni radni: Tomasz Kubacki i Bartosz Mazerski.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista obecności osób uczestniczących w obradach stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
protokołu.
Ad pkt 2 Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak przedstawił porządek obrad,
który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem i projektem uchwały będącej przedmiotem
obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
1) ustalenia
przeznaczenia
boisk
sportowych
przebudowywanych
w wyniku realizacji projektu pn.: „Czas na sport, czas na zdrowie – przebudowa
boisk sportowych w miejscowości Piekło” – referuje Z-ca Kierownika Referatu
Programów Pomocowych, Współpracy z Zagranicą
i Organizacjami
Pozarządowymi Gabriela Smolińska,
4. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak na wniosek Z-cy Burmistrza Alicji
Podlewskiej zgłosił autopoprawkę do porządku obrad: podpisanie w punkcie 3 podpunkt
2 w brzmieniu: Podjęcie uchwały rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012
rok.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) ustalenia
przeznaczenia
boisk
sportowych
przebudowywanych
w wyniku realizacji projektu pn.: „Czas na sport, czas na zdrowie – przebudowa
boisk sportowych w miejscowości Piekło” przedstawiła Z-ca Kierownika Referatu
Programów Pomocowych, Współpracy z Zagranicą
i Organizacjami
Pozarządowymi Gabriela Smolińska informując o pozytywnej opinii resortowej
komisji Rady Miejskiej.
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W dyskusji udział brali:
Radny Henryk Piepiórka stwierdził, że Szkoła podstawowa w Piekle jest w likwidacji, komu
będzie potrzebne boisko?. Przecież nic tam się nie dzieje. To tylko boisko, dla boiska.
W odpowiedzi Z-ca Burmistrza Alicja Podlewska poinformowała, że taka inicjatywa
wypłynęła od mieszkańców, jest to robione na ich wniosek. W Piekle jest dużo małych
dzieci. Dzieci te też potrzebują rekreacji.
Radna Róża Banasik – Zarańska stwierdziła, że jest to rekompensata dla mieszkańców
Piekła.
Radny Mirosław Kozłowski zapytała, czy to powstanie tylko boisko i kto będzie miał nad tym
nadzór?.
W odpowiedzi Z-ca Burmistrza Alicja Podlewska poinformowała, że gmina będzie
prowadziła nadzór nad tym boiskiem.
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał
projekt uchwały pod głosowanie: uchwała przez Radę Miejską została podjęta jednogłośnie za
(13 za). Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
2) zmian w budżecie gminy na 2012 przedstawiła p.o. Z-cy Kierownika Referatu
Finansowo – Budżetowego Teresa Zgubińska informując o pozytywnej opinii
resortowej komisji Rady Miejskiej.
W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie za (13 za) i stanowi załącznik
nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 4 Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania obrad od godz. 16,00 do 16,10
Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Malwina Wiśniewska
Czesław Oleksiak
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