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

Protokół Nr XXIII/2012
z obrad XXIII sesji Rady miejskiej w Sztumie
z dnia 27 września 2012 roku

Ad pkt 1 Otwarcia obrad XXIII sesji zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy
dokonał Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak- wniosek stanowi załącznik nr 1 doi
niniejszego protokołu. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: przedstawicieli prasy
lokalnej, burmistrzów, pracowników Urzędu i radnych Rady Miejskiej. Stwierdził
prawomocność obrad, gdyż na 15- osobowy skład Rady w obradach udział brało 13 radnych.
Nieobecni radni: Tomasz Kubacki i Sławomir Lipski. Radny Sławomir Lipski doszedł na
sesję w trakcie trwania obrad- obecnych było 14 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Lista osób uczestniczących w obradach stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad pkt 2 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił porządek obrad, który radny
otrzymali wraz z projektami uchwał będących przedmiotem obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
3. Podjecie uchwal 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) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki z tytułu zaciągniętego kredytu przez
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar Serca” w Sztumie, na
nieruchomości stanowiącej własność gminy Sztum, oznaczonej jako działki nr
125/304 i nr 125/305, położonej w miejscowości Czernin, obręb geodezyjny
Barlewice, na rzecz Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sztumie.
4. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad polegającą
na dopisaniu w punkcie 3 ppkt 4 w brzmieniu następującym: podjęcie uchwały w sprawie: w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie remontu
dróg powiatowych: nr 3105G Sztum – Koślinka, nr 3141G Polaszki – Watkowice
realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
- innych uwag i propozycji zmian nie zgłoszono do porządku obrad. Porządek obrad stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
W dalszej części obrad uczestniczył radny Sławomir Lipski- stan Rady 14 osób.
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Ad pkt 3.1. 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 XXIII/203/2012) informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji
Rady Miejskiej, tj. Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Rady Miejskiej w Sztumie
,
- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów 13 za, przy jednym głosie
wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu
3.2. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 (Uchwała nr
XXIII/204/2012) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o
pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
W dyskusji udział brali:
Radny Adam Kaszubski zapytał, czy zostały rozpoczęte procedury przetargowe na
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego za jeziorem dotyczące
usytuowania urządzeń
siłowo- rekreacyjnych..
Ponadto poinformował, że jest jednym z pomysłodawców na urządzenie terenu siłowo
rekreacyjnego na terenie rekreacyjnym za jeziorem. Zaproponował, ewentualną zmianę
specyfikacji, aby zmniejszyć koszty urządzenia tego terenu.
Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi stwierdził, że szkoda, że takie propozycje nie padły
wcześniej, gdyż jest już po przetargu dotyczącym wyboru oferty.
Radny Adam Kaszubski wskazał na zadanie dotyczące budowy kanalizacji deszczowej na
Osiedlu Na Wzgórzu proponując pozostawić jego realizację- nie przenosząc na lata następne.
W odpowiedzi Burmistrz Leszek Tabor wyjaśnił, że nie zawsze dotyczy to środków
finansowych, że ich brakuje- ale dotyczy to również mocy przerobowych. Nie jesteśmy w
stanie obsłużyć wszystkich zadań. Jeżeli proponujemy przesunięcie tej inwestycji na rok
przyszły to tak będzie (..). Ponadto bierzemy pod uwagę ważność uzgodnień.
Wobec wyczerpanie głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał
projekt uchwały pod głosowanie:
- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów 12 za, jednym głosie przeciwnym i
przy jednym głosie wstrzymującym”.
3.3. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki z tytułu
zaciągniętego kredytu przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „Dar
Serca” w Sztumie, na nieruchomości stanowiącej własność gminy Sztum, oznaczonej jako
działki nr 125/304 i nr 125/305, położonej w miejscowości Czernin, obręb geodezyjny
Barlewice, na rzecz Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sztumie (uchwała nr
XXIII/205/2012) przedstawiła Iwona Wyżykowska, zastępca kierownika Referatu Gospodarki
Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i Majątku.
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- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 7 do niniejszego protokołu
3.4. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na
dofinansowanie remontu dróg powiatowych: nr 3105G Sztum – Koślinka, nr 3141G Polaszki
– Watkowice realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą
„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność Rozwój” (uchwała nr XXIII/206/2012) przedstawiła Bożena Falkowska, kierownik referatu
gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich informując o opinii resortowej komisji Rady
Miejskiej
W dyskusji udział brali:
Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał Burmistrz Leszek Tabor odnosząc się na wstępie do
opinii komisji- stwierdził, że pomimo takiej opinii komisji chciałby przedstawić dodatkowe
argumenty. Jednakże nie spodziewał się, że tak się rozminiemy (..). Przyczyną zapewne był
brak czasu. Radni nie mieli komfortowej sytuacji, aby się nad tym zastanowić. Przy czym
należy sobie zdać sprawę, że wobec braku dofinansowania z naszej strony „pada” cały
projekt, a na pewno znacznie osłabi. Realizacja tego projektu daje korzyści dla naszych
mieszkańców. Niejednokrotnie była zgłaszana sprawa stanu drogi w Koślince na zebraniach
wiejskich w Koślince. Ważną informacją jest to, że program ten będzie dofinansowany w
50% z funduszy rządowych i stawia to w zupełnie innym świetle ten projekt uchwały.
Mówimy o kwotach do wysokości. Na tą chwile nie ma czasu na zmianę projektu uchwały,
gdyż powiat do poniedziałku musi złożyć projekt. Przekonaliśmy powiat, aby wziął udział w
naszym projekcie obejmującym remont ulicy Reymonta w Czerninie. Jeżeli nie będziemy
partycypować w remontach dróg powiatowych to powiat nie będzie uczestniczył w naszym
programie obejmującym ulicę Reymonta w Czerninie. Jest to ostatnia droga w tak złym stanie
technicznym. Mamy szansę, że w 50 % projekt będzie dofinansowany. Zaproponował, aby w
protokole zapisać, że powiat się nie wycofa z zadeklarowanej kwoty dofinansowania. Szukam
wszelkich argumentów, aby radni przyjęli ten projekt uchwały, gdyż jest to z korzyścią dla
naszych mieszkańców i dla naszej gminy.
Radny Adam Kaszubski zapytał o poziom partycypacji/dofinansowania przez inne gminy.
W odpowiedzi Burmistrz Leszek Tabor podał kwoty dotyczące wysokości dofinansowania
przez inne gminy. Przy czym najwyższy poziom dofinansowania jest przez powiat i przez
gminę Sztum. Powiat pozostawia kwotę na zaproponowanym poziomie, co pomniejsza kwotę
ze strony gminy. Dodatkowo Burmistrz poinformował, że remont ulicy Reymonta nie jest w
projekcie gminy- i są to fakty. Natomiast decyzja należy do Rady.
Radny Tadeusz Buber- Bubrowiecki poinformował, że zawsze głosował za programem
schetynówek uważając to za najlepszą decyzję rządu, gdyż był to projekt partnerski.
Proponowany poziom dofinansowania jest w większości przez gminę, a nie jest to droga
gminna. Jest zdziwiony, że wyręczamy w tym zakresie działalność powiatu.
Radny Adam Kaszubski zapytał, jakiego zakresu robót dotyczy ten program. W odpowiedzi
Burmistrz Leszek Tabor wyjaśnił, że dotyczy to remontu dróg o długości 6 km- drogi Sztum-
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Koślinka i drogi Polaszki- Watkowice. Jako gmina nie możemy przejąć dróg powiatowychproponujemy pomoc dla powiatu. Przy czym istotną sprawa jest, że rząd zwiększył
dofinansowanie do 50 % i skorzystajmy z tej propozycji. Najczęściej po przetargu faktyczne
kwoty mogą być o 30% mniejsze. Dzięki temu kolejna droga na terenie gminy może być
wyremontowana.
Radny Waldemar Fierek w nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrza stwierdził- szkoda, że na
komisji Pan Burmistrz nie podał informacji, że dofinansowanie ze środków rządowych będzie
na poziomie 50%. W odpowiedzi Burmistrz wyjaśnił, że jest to informacja z dnia
dzisiejszego.
Radny Waldemar Fierek stwierdził, że z jednej strony to szkoda wydać milion złotych na nie
swoje drogi, ale z drugiej strony to mieszkańców nie obchodzi czyje to drogi, są one na
naszym terenie i będą służyć naszym mieszkańcom. Po wczorajszym posiedzeniu komisji
czułem niedosyt, rozmawiałem z osobami postronnymi, które uważają, że należy „wchodzić”
w ten program, bo może to być ostatnie dofinansowanie. Dzisiejsza informacja Pana
Burmistrza o dofinansowaniu na poziomie 50 % przekonała mnie i nie mam dylematu jak
głosować- będę głosował za.
Radna Wiesława Chabowska zapytała z czego zostanie udzielona pomoc finansowa dla
powiatu- z jakich środków?. W odpowiedzi Burmistrz Leszek Tabor wyjaśnił, że z nadwyżki
budżetowej i nie będzie to kosztem innych zadań.
Radny Andrzej Murawski wyraził niezadowolenie, że można było wcześniej o tym
rozmawiać- temat był na pewno znany, a nie radnych „stawia się pod przysłowiowym
murem” (..). Ponadto byłem zbulwersowany, że zdjęto z zadań inwestycyjnych – inwestycję
na osiedlu Na Wzgórzu dot. wykonania kanalizacji deszczowej. Przy czym zdaje sobie
sprawę, że drogi powinny być zrobione.
Radny Mirosław Kozłowski zapytał, czy Starostwo nie wycofa się z zadeklarowanej kwoty
dofinansowania w wysokości 320 tys. zł, ze względu na zwiększone dofinansowanie środków
rządowych do 50 %.
W odpowiedzi Burmistrz Leszek Tabor stwierdził, że dokumentem jest również protokół z
obrad sesji- radni mogą postawić warunki.
Wiceprzewodnicząca Rady Wiesława Chabowska zgłosiła wniosek- przyznanie pomocy
finansowej dla Powiatu Sztumskiego przez gminę Sztum uzależnia się od przekazania przez
Powiat Sztumski zadeklarowanej kwoty w wysokości do 320 tys. złotych- głosów
przeciwnych nie było, wniosek przyjęto przez aklamację
- głosowanie projektu uchwały: uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów 10
głosów za, 2 głosy przeciwne, przy dwóch głosach wstrzymujących. Uchwała stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
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Ad pkt 4 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna XXIV sesji Rady
Miejskiej odbędzie się pod koniec miesiąca października br.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXIII sesji Rady Przewodniczący Rady
Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania obrad od godz. 16,oo do 17,oo

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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