PROTOKÓŁ NR XXIV/2012 Z OBRAD SESJI RADY MEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół nr XXIV/2012
z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej
z dnia 29 października 2012 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XXIV sesji dokonał Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak.
Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: zaproszonych gości, dyrektorów jednostek
gminnych, sołtysów, kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy, przedstawicieli prasy
lokalnej, burmistrzów, pracowników Urzędu i radnych Rady Miejskiej. Stwierdził
prawomocność obrad, gdyż na 15- osobowy skład Rady w obradach udział brało 14 radnych.
Nieobecny radny: Tadeusz Buber- Bubrowiecki.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista obecności sołtysów 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 radni
otrzymali wraz z projektami uchwał będących przedmiotem obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie zgłoszonych zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu nr XXII/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku i protokółu
XXIII/2012 z dnia 27 września 2012 roku. Protokoły do osobistego wglądu w Biurze
Rady Miejskiej oraz na stronach e-mailowych radnych.
4. Cześć uroczysta sesji: wręczenie listu gratulacyjnego Pani Aldonie Ruszkowskiej –
dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie w związku z otrzymaniem medalu
Komisji Edukacji Narodowej.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy i jednostek gminnych
z działalności
międzysesyjnej
6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2011 rok złożonych Burmistrzowi
Miasta i Gminy Sztum
7. Informacja z analizy z oświadczeń majątkowych za 2011 rok złożonych przez radnych
Rady Miejskiej w Sztumie.
8. Informacja o podmiotach oraz opinie Prezesa Sądu Rejonowego w Kwidzynie dot.
wykonywania kary ograniczenia wolności oraz wykonywania pracy społecznie
użytecznej- przedstawi Bożena Falkowska, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw
Obywatelskich

9. Przedłożenie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Sztum w
roku szkolnym 2011/2012.
10. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanej położonej w
Sztumie przy ul. Nowowiejskiego od Skarbu Państwa z przeznaczeniem na realizację
zadań własnych Gminy,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012-2018,
3) zmiany w budżecie gminy na rok 2012
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
5) ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i sposobu płatności opłaty
oraz jej poboru
6) poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze
inkasa
7) poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa
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8) zamiany nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Chopina 35 „B” stanowiącej
własność Gminy Sztum na lokal mieszkalny nr 7 położony w Sztumie przy ul.
Nowowiejskiego 18A stanowiący własność osób fizycznych,
9) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i umowy
najmu na czas nieokreślony na nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu
nieruchomości,
10) zmiany uchwały nr XXIII/206/2012 z dnia 27.09.2012 roku 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”,
11) podziału Gminy Sztum na okręgi wyborcze, określenie ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym- referują: pkt 10/1 Iwona
Wyżykowska, z-ca kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania Przestrzennego i
Majątku, pkt 10/2 i 3 Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy, pkt 10/4-7 Iwona Sanewska,
kierownik Referatu ds. Podatkowych, pkt 9/8 i 9 Iwona Wyżykowska , pkt 10/10 Bożena Falkowska,
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich, pkt 10/11 pkt 10/11 Daria
Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy

11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
13. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad: w punkcie
10 dopisać ppkt 12 w brzmieniu następującym: podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia
przedstawicieli do Powiatowej Rady Zatrudnienia na lata 2012- 2016
- innych propozycji i zmian nie zgłoszono do porządku obrad. Porządek stanowi załącznik nr
4 do niniejszego protokołu
Ad pkt 3 Zatwierdzenie protokołu nr XXII/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku i protokołu
XXIII/2012 z dnia 27 września 2012 roku. Protokoły do osobistego wglądu w Biurze Rady
Miejskiej oraz na stronach e-mailowych radnych- protokoły przez radnych zostały podpisane i
nie zgłoszono uwag.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał protokoły pod glosowanie.
- protokół nr XXII/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 roku- został zatwierdzony wynikiem głosów
12 za, przy jednym głosie wstrzymującym,
- protokół nr XXIII/2012 z dnia 27 września 2012 roku- został zatwierdzony wynikiem
głosów 12 za, przy jednym głosie wstrzymującym,
Ad pkt 4 Cześć uroczysta sesji: Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak stwierdził, że ma
wielką przyjemność poinformować, że Pani Aldona Ruszkowska, dyrektor Gimnazjum Nr 1
im. Jana Pawła II w Sztumie otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej. Przekazał
serdeczne gratuluje i udzielił głosu Burmistrzowi, który wręczył list gratulacyjny w brzmieniu
następującym: W imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców Ziemi Sztumskiej
gratulujemy Pani odznaczenia Medalem Komisji Edukacji Narodowej na Dzień Edukacji
Narodowej w 2012 roku. Otrzymanie przez Panią tego honorowego wyróżnienia napawa nas
dumą. Dzięki takim pedagogom jak Pani, szkoły z Miasta i Gminy Sztum stają się znane w
całej Polsce. Jesteśmy pełni uznania dla Pani zaangażowania w pracę nauczyciela i dyrektora
szkoły. Pani codzienny trud na oświatowej niwie jest świadectwem pedagogicznej troski, jak
również świadomości, iż najlepszą drogą dla pomyślności kraju i naszej Małej Ojczyzny jest
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dbałość o wykształcenie społeczeństwa. Życzymy Pani wiele satysfakcji płynącej z pracy z
młodzieżą, sukcesów, szczęścia osobistego oraz pomyślnej realizacji wszystkich życiowych
zamierzeń.
Pani Aldonie Ruszkowskiej, dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie złożono
gratulacje i wręczono okolicznościową wiązankę kwiatów
Solenizantami w okresie międzysesyjnym byli: Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i
Gminy i Tadeusz Buber- Bubrowiecki, radny (nieobecny). Solenizantce złożono życzenia i
wręczono okolicznościową wiązankę kwiatów.
Ad pkt 5 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił
głosu Burmistrzowi Leszkowi Taborowi, którzy przedstawił informację z działalności
międzysesyjnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do protokołu
Ad pkt 6 Informację z analizy oświadczeń majątkowych za 2011 rok złożonych
Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum przedstawiła Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta
i Gminy- informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
Ad pkt 7 Informację z analizy z oświadczeń majątkowych za 2011 rok złożonych przez
radnych Rady Miejskiej w Sztumie przedstawił Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 8 Informację o podmiotach oraz opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Kwidzynie dot.
wykonywania kary ograniczenia wolności oraz wykonywania pracy społecznie użytecznej
przedstawiła Bożena Falkowska, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw
Obywatelskich – informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu
Ad pkt 9 Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor przedłożył na ręce Przewodniczącego
Rady i poszczególnych radnych informację o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i
Gminy Sztum w roku szkolnym 2011/2012. Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu
Ad pkt 10 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
10.1) projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości
zabudowanej położonej w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego od Skarbu Państwa z
przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy (uchwała nr XXIV/207/2012)
przedstawiła Iwona Wyżykowska, z-ca kierownika referatu gospodarki nieruchomościami,
planowania przestrzennego i majątku informując o pozytywnej opinii resortowej komisji;
W dyskusji głos zabrał radny Adam Kaszubski- zapytał, czy w planach przewiduje się
udostępnienie pomieszczenia dla ogółu społeczeństwa, np. na organizację imprez (..)
W odpowiedzi Burmistrz Leszek Tabor wyjaśnił, że chcemy, aby ten obiekt tak jak
proponujemy w uzasadnieniu do projektu uchwały służył mieszkańcom gminy poprzez
szeroko rozumiany cel szerzenia kultury, w tym aby tam było miejsce organizowania różnych
spotkań, prelekcji, wieczorów poetyckich. Będzie tam mieściła się biblioteka, czy też
centrum dla organizacji pozarządowych (..). Jest to bardzo dobra lokalizacja- nawet ze
względu na miejsca parkingowe.
- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów 12 za, przy dwóch głosach
wstrzymujących, głosów przeciwnych nie było. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu
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10.2) 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 XXIV/208/2012) informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady
Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju,
- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów: 13 za, przy jednym głosie
wstrzymującym, głosów przeciwnych nie było- uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu
10.3) projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2012 (uchwała nr
XXIV/209/2012) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju,
- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów: 13 za, przy jednym głosie
wstrzymującym, głosów przeciwnych nie było- uchwała stanowi załącznik nr 12 do
protokołu
10.4) zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Iwonie Sanewskiej, kierownikowi referatu ds. podatkowych, która przedstawiła projekt
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (uchwała nr
XXIV/210/2012) informując o pozytywnej opinii wszystkich resortowych komisjach Rady
Miejskiej;
W dyskusji głos zabrał radny Adam Kaszubski- przekazał podziękowanie Panu Burmistrzowi
za decyzję, że stawki podatku od nieruchomości pozostawiono na dotychczasowym poziomie.
Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi stwierdził, że jest to nasza wspólna decyzja i jest to
wyraz naszego wspólnego zrozumienia sytuacji gospodarczej jaka występuje w kraju i w
gminie
- uchwałą przez Radę została podjęta wynikiem głosów: 13 za, przy jednym głosie
wstrzymującym, głosów przeciwnych nie było. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do
niniejszego protokołu
10.5) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i
sposobu płatności opłaty oraz jej poboru (uchwała Nr XXIV/211/2012) przedstawiła Iwona
Sanewska, kierownik referatu ds. podatkowych informując o opiniach resortowych komisji
Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów: 12 za, przy dwóch głosach
wstrzymujących, głosów przeciwnych nie było. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do
niniejszego protokołu
10.6) projekt uchwały w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od
osób fizycznych w drodze inkasa (uchwała Nr XXIV/212/2012) przedstawiła Iwona
Sanewska, kierownik referatu ds. podatkowych informując o pozytywnej opinii resortowych
komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów: 13 za, przy jednym głosie
wstrzymujących, głosów przeciwnych nie było- uchwała stanowi załącznik nr 15 do
protokołu
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10.7) projekt uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa (uchwała Nr
XXIV/213/2012) przedstawiła Iwona Sanewska, kierownik referatu ds. podatkowych
informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów: 13 za, przy jednym głosie
wstrzymujących, głosów przeciwnych nie było. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do
niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 17,30 do 17,45
10.8) projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Sztumie przy ul.
Chopina 35 „B” stanowiącej własność Gminy Sztum na lokal mieszkalny nr 7 położony w
Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 18A stanowiący własność osób fizycznych (uchwała nr
XXIV/214/2012) przedstawiła Iwona Wyżykowska, z-ca kierownika referatu gospodarki
nieruchomościami, planowania przestrzennego i majątku informując o pozytywnej opinii
resortowej komisji;
- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów: 13 za, przy jednym głosie
wstrzymujących, głosów przeciwnych nie było. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do
niniejszego protokołu
10.9) projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy i umowy najmu na czas nieokreślony na nieruchomości wchodzące w
skład gminnego zasobu nieruchomości (uchwała nr XXIV/215/2012) przedstawiła Iwona
Wyżykowska, z-ca kierownika referatu gospodarki nieruchomościami, planowania
przestrzennego i majątku informując o pozytywnej opinii resortowej komisji;
- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów: 13 za, przy jednym głosie
wstrzymujących, głosów przeciwnych nie było. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do
niniejszego protokołu
10.10) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/206/2012 z dnia 27.09.2012
roku 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 XXIV/216/2012) przedstawiła Iwona Wyżykowska, z-ca kierownika referatu
gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i majątku
informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji;
- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów: 12 za, przy dwóch głosach
wstrzymujących, głosów przeciwnych nie było. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do
niniejszego protokołu
10.10) projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Sztum na okręgi wyborcze, określenie ich
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (uchwała nr
XXIV/216/2012) przedstawiła Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy
informując o opiniach resortowych Komisji Rady Miejskiej
W dyskusji udział brali:
Radny Henryk Piepiórka zgłosił uwagi do okręgów wyborczych informując, że dwie wersje
projektów okręgów wyborczych zostały przesłane do wszystkich organizacji społecznych i
politycznych. Natomiast na komisjach przedstawiono inny, trzeci wariant. W rozmowach
mieszkańcy wyrażają niezadowolenie, gdyż wyrażali opinię wobec innego wariantu. Jedna z
organizacji politycznych przedłożyła propozycję, o której nie poinformowano i nie poddano
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dyskusji. Proponuje, aby z dzisiejszej sesji wycofać ten projekt uchwały i poddać ponownie
dyskusji wraz z propozycją zgłoszoną przez organizację polityczną. Niech wypowiedzą się
mieszkańcy wsi, którzy wyrażają niezadowolenie- scalone wsie, mandaty nie graniczą ze
sobą.
Adam Poćwiardowski, Sołtys Zajezierza poinformował, że w dniu 17 września br.
uczestniczył w spotkaniu zwołanym przez Pana Burmistrza. Dyskusja trwała dwie godziny i
dotyczyła dwóch wariantów okręgów wyborczych. Teraz jest trzeci wariant, którego też nie
ma w internecie. Uważa że należy tak przygotować, aby zadowolić innych, a nie co innego
przedstawia się na konsultacjach społecznych, a okazuje się, że teraz przedstawia się zupełnie
co innego
Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy w odpowiedzi na wypowiedź
przedmówcy stwierdziła, że faktem jest, że były dwa warianty dopuszczalne, a nie
optymalne, które zostały przyjęte przez Wojewódzkie Biuro Wyborcze. Po konsultacjach z
Sołtysami Pan Burmistrz zaproponował nową propozycję i tak się robi– na podstawie
przeprowadzonych konsultacji biorąc pod uwagę zgłoszone wnioski i uwagi.
W uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor dodał, że dyskusja dotycząca okręgów wyborczych
odbywała się dość spokojnie. Nieuzasadniona jest uwaga pana radnego Piepiórki, co do
konsultacji, gdyż konsultacja była szeroka. Nieprawdą jest, że mieszkańcy są niezadowoleni.
Jeżeli są takie miejsca to proszę o ich wskazanie. Dyskusja Sołtysów została bardzo poważnie
potraktowana.
Radny Adam Kaszubski zgłosił, że jeżeli nie ma przeciwwskazań prawnych to proponuje w
dniu dzisiejszym nie głosować tej uchwały
Burmistrz Leszek Tabor stwierdził, że teraz tworzy się wrażenie, że jest problem. Jest to
sprawa, która nigdy wszystkich niezadowoli. Uchwała w sprawie okręgów wyborczych musi
być podjęta do końca października. Wyjaśniając Burmistrz stwierdził, że zasada trwałości jest
sprawą najważniejszą i tam gdzie to było możliwe zostało zachowane. Ponadto lokale
wyborcze pozostają w tych samych miejscach.
Radny Andrzej Murawski stwierdził, że jest laikiem w tych sprawach, jednakże
przedstawioną informację na komisjach ocenia wysoko i uważa, że zostało to przygotowane
dobrze. Na posiedzeniu komisji był szef organizacji politycznej, który mówił o swojej
koncepcji.
Sołtys Zajezierza, Adam Poćwiardowski stwierdził, że nie chodzi o to, aby „mieszać”, ale o
to, że prowadzone są konsultacje, na których przedstawione były dwa warianty, a nie było
tego wariantu, który jest na dzisiejszej sesji.
Burmistrz Leszek Tabor skierował pytanie do Sołtysów obecnych na Sali obrad, czy mają
jakieś uwagi do proponowanych okręgów wyborczych?. Ponadto Burmistrz stwierdził, że
konsultacje nie zostały zlekceważone.
Sołtysi nie zgłosili uwag
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał
projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Sztum na okręgi wyborcze, określenie ich granic,
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym pod głosowanie uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów: 13 za, przy jednym głosie
wstrzymujących, głosów przeciwnych nie było. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do
niniejszego protokołu

Ad pkt 11 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
Przed udzieleniem głosu radnym Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił
informacje z okresu międzysesyjnego:
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1) W dniu 9 października br. wpłynął wniosek od Burmistrza o dokonanie podziału gminy
na okręgi wyborcze – w związku z tym na dzisiejszej sesji w porządku obrad
przewidziana była uchwała w sprawie podziału Gminy Sztum na okręgi wyborcze,
określenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym
2) W dniu 16 października wpłynęła skarga pana Tomasza Kasperskiego na bezczynność
burmistrza– sprawa dotyczy przekazania kserokopii dokumentów z zebrania mieszkańców
wsi Koślinka- sprawę kieruję na resortową Komisję Rady Miejskiej, tj. na Komisję Wsi,
Gospodarki Komunalnej (..). Na komisję zostanie zaproszony skarżący (pan Kasperski)
3) W dniu 24 października br. wpłynęło pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w
Malborku z informacją o stwierdzonych nieprawidłowościach bądź wątpliwościach w
zeznaniach podatkowych radnych – proszę radnych o złożenie stosownych wyjaśnień w
tej sprawie
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) Radny Andrzej Murawski zgłosił następujące sprawy:
a) w imieniu mieszkańców podziękował Panu Burmistrzowi za sprzęt fitness na
świeżym powietrzu, którego inicjatorem był kol. Adam Kaszubski.
b) śmietnik przy ul. Związku Jaszczurczego- miała być inna lokalizacja, z obecnego
pojemnika na śmieci korzysta całe „Centrum”
c) pojemnik na śmieci przy ul. Kasprowicza w Sztumie- przez cały okres letni nie był
opróżniany, śmieci były rozsypane wokół śmietnika
d) kiedy będą usunięte kamienie z chodnika przy ul. Związku Jaszczurczego?
2) Radna Sylwia Monkielewicz zgłosiła, że śmietnik przy ulicy Galla Anonima jest
nadmiernie obciążony – jest wielu użytkowników. Zapytała jaki jest wynik obserwacji na
Placu Wolności, jakie wnioski dot. ruchu pojazdów. Chodzi głównie o parkometry lub
wprowadzenie zatrzymywania się pojazdów z ograniczeniem czasowym.
3) Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące wnioski i uwagi:
a) w imieniu mieszkańców Gościszewa zgłosił wniosek o wykonanie chodnika od znaku
miejscowości Gościszewo w kierunku Sztumu- zapytał, czy gmina mogłaby
opracować dokumentację na wykonanie chodnika i przekazać dla GDDKiApodobnie jak to miało miejsce w przypadku dokumentacji na wykonanie ronda
b) wniosek mieszkańców Gościszewa o niezabieranie oświetlenia z terenu prywatnego
c) zapytał na jakim etapie jest realizacja placu zabaw przy ulicy Pieniężnego w Sztumie
4) Radna Wiesława Chabowska zapytała, co się planuje w zakresie remontów chodników
(ul. Kwidzyńska i Nowa Wieś..) i dróg gminnych w Sztumskiej Wsi i Nowej Wsi, czy
przed zimą na drogi gminne będzie nawieziony tłuczeń
5) Radny Henryk Piepiórka w imieniu mieszkańca Pietrzwałdu zgłosił zły stan drogi- droga
nieprzejezdna, w tej sprawie mieszkaniec występował z pismem 15 kwietnia- brak
odpowiedzi, kolejne pismo z dnia 9 października- brak odpowiedzi.
6) Radny Tadeusz Kubacki poinformował, że jest to jego ostatni udział w sesji Rady, gdyż
od kilku miesięcy przebywa za granicą i w tej sytuacji nie może reprezentować swoich
wyborców, mieszkańców. Dlatego składa swój mandat radnego. Stwierdził, że było
zaszczytem współpracować z radnymi, panem Burmistrzem, Panią Burmistrz, Panią
Sekretarz i kierownikami Urzędu. Oświadczenie dotyczące rezygnacji z pełnienia
mandatu radnego- odczytane na sesji stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu
7) Radny Sławomir Lipski zgłosił, że na Placu Wolności z pompy tzw. wodopójka leje się
woda. Ponadto zgłosił, aby na dużym parkingu przy kościele zrobić objazd, gdyż na dzień
dzisiejszy brak jest wyjazdu
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8) Radna Róża Banasik- Zarańska w imieniu mieszkańców- rolników wsi Uśnice zapytała,
czy przewidywane są remonty mostów w Uśnicach- są w złym stanie technicznym,
przejście pieszych przez most stanowi zagrożenie. Radny Henryk Piepiórka potwierdził
fakt złych technicznie mostów w Uśnicach- rolnicy są zmuszeni dodatkowo pokonywać 6
km, aby dojechać do swoich pól, a przejazd mostem to odległość 500 m.
Ad pkt 12 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) Bożena Falkowska, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich
w odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych (radnego Andrzeja Murawskiego, radnego
Sławomira Lipskiego i radnej Sylwii Monkielewicz) poinformowała, że porządkujemy
parking na Placu Wolności. Informowano, że śmietnik zlokalizowany na tym parkingu był
nadmiernie obciążany nie tylko przez mieszkańców, czy przedsiębiorców
funkcjonujących na Planu Wolności, ale przez inne osoby z zewnątrz, gdzie różne odpady
były podrzucane. Ponadto na terenie Placu Wolności utrzymuje się sytuacja związana z
tym że przedsiębiorcy i mieszkańcy wyrzucają swoje odpady z gospodarstw domowych
do koszy ulicznych .Pojemniki zabrane z parkingu zostały rozmieszczone m.in. przy ulicy
Zw. Jaszczurczego przy bloku Plac Wolności 22 i przy ul. Jagiełły - dostawiono
dodatkowe do istniejących punktów i obecnie nie ma możliwości na inną lokalizację.
Decyzja związana z likwidacją pojemników z parkingu k/kościła św. Anny została podjęta
po spotkaniach i rozmowach. Odpowiadając na wniosek radnego Andrzeja Murawskiego
pani Falkowska wyjaśniła, że przy ulicy Kasprowicza są dwa kosze betonowe i są ujęte w
planie opróżniania przez PWiK- jeden kosz był niewidoczny- w żywopłocie. Wniosek
przyjęła do realizacji. Natomiast kamienie na chodniku przy ulicy Związku Jaszczurczego
będą przez jakiś czas leżały, zastanawiamy się nad inną barierą przed wjeżdżaniem
samochodów na chodnik mają to być słupki ozdobne dopasowane wyglądem do lamp
ulicznych (chodzi o wybór tej samej firmy)
2) W odpowiedzi na pytanie radnej Sylwii Monkielewicz, Bożena Falkowska
poinformowała, że obecnie trwają kontrole prowadzone przez pracowników Straży
Miejskiej w zakresie zawartych umów na odbiór śmieci przy ulicy Jagiełły w Sztumie. W
uzupełnieniu Burmistrz dodał, że problem ten i dyskusję należy przenieść na resortową
komisję Rady, aby wspólnie wydyskutować rozwiązanie. Prosi o zrozumienie w tej
sprawie- przy czym pani radna Monkielewicz powiedziała, że przedsiębiorcy są
zażenowani, że tak daleko muszą biegać do śmietnika- nasuwa się pytanie dlaczego na
swoim terenie nie posadowią pojemników na śmieci. Natomiast Bożena Falkowska
poinformowała, że w sprawie ruchu pojazdów na Placu Wolności przygotowujemy
informację w zakresie wykorzystanie parkingów na terenie miasta- przedstawimy na
resortowej komisji Rady. Rozważaliśmy parkometry. Inspektorzy Straży Miejskiej
konsultowali sprawę parkometrów których zasilanie pochodziłoby z baterii słonecznych ,
aby nie zatrudniać dodatkowo osób do ich obsługi. Rozważa się objęcie parkometrami
niektórych miejsc na terenie miasta, planujemy elektroniczną obsługę.
3) W odpowiedzi na zgłoszone zapytania i wnioski radnego Adama Kaszubskiego udzielono
następujących wyjaśnień:
a) Burmistrz Leszek Tabor w sprawie wykonania chodnika w Gościszewie
poinformował, że wielokrotnie występowano do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad poinformował oraz zwrócił się do radnego Adama
Kaszubskiego, jako asystenta pana senatora o interwencję w tej sprawie. Radny Adam
Kaszubski odpowiedział twierdząco
b) Kierownik referatu GKiSO Bożena Falkowska poinformowała, że oświetlenia z
posesji prywatnej nie przeniesiono- jedną z lamp obrócono, aby zwiększyć
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4)

5)

6)

7)

oświetlenie, druga lampa zwiększy widoczność oświetlenia po przycięciu tuji
rosnących poza ogrodzeniem przy drodze.
c) Przygotowanie placu zabaw przy ulicy Pieniężnego jest w trakcie realizacjiuporządkowana została skarpa, poprawiono estetykę, jest w trakcie realizacji.
W odpowiedzi na pytanie radnej Wiesławy Chabowskiej sprawie remontu chodników i
naprawy dróg gminnych, kierownik referatu Bożena Falkowska wyjaśniła, że wykonana
jest dokumentacja na chodnik przy ulicy Kwidzyńskiej i jesteśmy po rozmowach z
GDDKiA. W Nowej Wsi wyremontowano drogę gminną Nowa –Wieś – Postolin oraz
drogę Nowa Wieś w kierunku
Pułkowic. Tłuczeń mamy w zapasie, jest
wyremontowanych wiele odcinków dróg. Nie mniej jednak jest jeszcze wiele do
zrobienia, np. Pietrzwałd w Koślince. Ponadto zostały wyremontowane drogi w
następujących miejscowościach Sztumskim Polu, Zajezierzu, w części Gościszewa, w
Nowej Wsi, Parparach, Kępinie , Białej Górze i w Piekle (odpowiedź na wnioski i
zapytania radnej Wiesławy Chabowskiej i radnego Henryka Piepiórki)
W odpowiedzi na wniosek zgłoszony przez radnego Henryka Piepiórkę w sprawie drogi
w Pietrzwałdzie kierownik Bożena Falkowska wyjaśniła, że mieszkaniec Pietrzwałdu
korzysta z drogi wewnętrznej do swojej posesji i dojazdu do swoich pól. Sytuacja ta była
analizowana. Pracownik referatu dokonał objazdu terenu i stwierdzono, że nie jest to
droga gminna, jest to droga wewnętrzna niższej kategorii. Nie mniej jednak jeszcze to
sprawdzi.
Bożena Falkowska, kierownik referatu GKiSO w odpowiedzi na pytania radnego
Sławomira Lipskiego poinformowała, że co do zdroju zlokalizowanego na Placu
Wolności (leje się woda) nie jest zorientowana- sprawdzi to. Ponadto odpowiadając na
kolejne pytanie poinformowała, że obecnie opracowujemy schemat wykorzystania
parkingu przy kościele św. Anny aby poprawić jego funkcjonowanie i wykorzystanie
wszystkich dostępnych miejsc do parkowania łącznie z poprawą wyjazdu i w tym celu
należy wszystkie miejsca oznaczyć i opisać. W odpowiedzi na pytanie radnej Róży
Banasik Zarańskiej, kierownik Bożena Falkowska wyjaśniła, że sprawa naprawy mostu
w Uśnicach była zgłaszana przez mieszkańców i most został zabezpieczony i jest
przejezdny. Mamy w tej sprawie ekspertyzę. Planujemy wykonać dokumentację
dotyczącą jego przebudowy.
Radny Henryk Piepiórka podziękował za przestawienie znaku w Uśnicach, który jest
obecnie widoczny.

Ad pkt 13 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak podał, że termin następnej XXV sesji Rady
Miejskiej planowany jest pod koniec miesiąca listopada br.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania obrad od godz. 16,oo do 19,10
Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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