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

Protokół nr XXVI/2012
z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2012 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XXVI sesji dokonał Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak.
Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: zaproszonych gości, sportowców, 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
12 radnych. Nieobecni radni: Waldemar Fierek i Sławomir Lipski, wakat po wygaśnięciu
mandatu radnego.
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 ewentualnie zgłoszonych zmian
3. Cześć uroczysta sesji: Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego Pani Marcie Seńko – nauczycielce języka niemieckiego Gimnazjum Nr 1
im. Jana Pawła II w Sztumie
4. Zatwierdzenie Protokołu Nr XXV/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku. Protokół do
osobistego wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz na stronach e-mailowych radnych.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy i jednostek gminnych
z działalności
międzysesyjnej
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2012- 2018
2) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
3) wydatków budżetu gminy, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku
budżetowego
4) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
5) Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2013 - 2018
6) projektu uchwały budżetu Gminy Sztum na 2013 rok:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora,
b) przedstawienie projektu uchwały budżetowej – Skarbnik Miasta i Gminy Danuta
Wiatrowska,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały
budżetowej- Danuta Wiatrowska,
d) opinie Komisji Rady Miejskiej do projektu budżetu– Przewodniczący Komisji Rady
Miejskiej,
e) dyskusja,
f) przegłosowanie projektu uchwały budżetowej,
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7) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum
Miasta Sztum” ograniczonego ulicami: Kochanowskiego, Parku Miejskiego, brzegiem
Jeziora Barlewickiego, skrzyżowaniem ulic Barczewskiego i Jagiełły oraz brzegiem
Jeziora Sztumskiego do plaży miejskiej poprzez część ul. Reja do skrzyżowania ulic
Sienkiewicza i Nowowiejskiego do ulicy Kochanowskiego
8) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sztumie nr XXV/228/2012 z dn.29.11.2012 r. w
sprawie szczegółowego zakresu usług świadczonych za wnoszona opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
9) uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
10) trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Sztum dla
niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Miasto i
Gmina Sztum osoby prawne i fizyczne
11) pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów
świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów jej
przyznawania
12) podziału gminy Sztum na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych- referują pkt 6/1-3 Danuta Wiatrowska,
Skarbnik Miasta i Gminy, pkt 6/4 Bożena Falkowska, kierownik referat GKiSO, pkt 6/5 Danuta
Wiatrowska, pkt 6/7 przedstawi Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu GN,PPiM, pkt 6/8
Bożena Falkowska, pkt 6/9 Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej; pkt 6/10,11; Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty, pkt
6/12 Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy

7. Obwieszczenia Rady Miejskiej w sprawie:
1) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum
2) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto i
Gmina Sztum i określenia granic ich obwodów.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił następujące autopoprawki- w punkcie 2 w
części uroczystej odbędzie się nagrodzenie naszych sportowców i ich trenerów oraz działaczy
sportowych.
W punkcie 7 dopisać ppkt 3 w brzmieniu: obwieszczenie Rady Miejskiej w sprawie
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie jednolitego tekstu uchwały w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad ich
usytuowania
Porządek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
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Ad pkt 3 Część uroczysta sesji: Wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego Pani Marcie Seńko – nauczycielce języka niemieckiego
Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie.
Pani Marta Seńko złożyła ślubowanie po odczytaniu roty ślubowania przez Burmistrza
Leszka Tabora- Pani Marcie Seńko wręczono akt nadania stopnia awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego i złożono gratulacje
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że na dzisiejszej sesji mamy wielką
przyjemność gościć sportowców, ich trenerów oraz działaczy sportowych, którym zostaną
wręczone nagrody za osiągnięcia sportowe.
Burmistrz Leszek Tabor stwierdził, że rok 2012 to wyjątkowy rok pod względem osiągnięć
sportowych, w tym zwłaszcza jeżeli chodzi o zdobyte punkty przez kluby sportowe i przez
samych sportowców. Do tej pory sportowcy w naszej gminie nie zdobyli tylu punktów. Na tle
województwa pomorskiego te osiągnięcia są wynikiem talentów sportowych, dzięki temu, że
trafili na takich trenerów. Na takie wyniki pracują całe zespoły, które pracują społecznie.
Tymi nagrodami chcemy symbolicznie podziękować.
Sportowcom, trenerom i działaczom sportowym złożono gratulacje, wręczono nagrody z
życzeniami satysfakcji i dalszych wyników sportowych
Z Klubu ZANTYR – nagrody otrzymali
1) Agnieszka Borowska– srebrny medal w Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w 7boju w Spale,
- Mistrzostwa Polski Seniorów w 7- boju w Białogardzie,
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w skoku wzwyż w Radomiu,
2) Andrzej Rogiewicz– złoty medal w Mistrzostwach Polski w Biegach Górskich w
Ustrzykach Dolnych,
- srebrny medal w Przełajowych Mistrzostwa Polski Juniorów w Szczecinie,
3 brązowe medale:
- Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Spale,
- Mistrzostwa Polski Juniorów w Białymstoku,
- Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich w Międzygórzu.

3)
4)
5)
6)

Szkoleniowcy:
Adam Szpalerski– trener A. Borowskiej
Bartosz Mazerski– trener A. Rogiewicza
Bogdan Cebula– działacz sportowy
Ryszard Mazerski– działacz sportowy

Z Klubu VICTORIA – nagrodzeni zostali:
1) Daniel Wieliczko, kategoria młodzik
- III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w Poznaniu C-2 2000 m
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2) Bartosz Muchewicz, kategoria młodzik
- III miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w Poznaniu C-2 2000 m
Szkoleniowcy:
3) Daniel Kara,– trener D. Wieliczko, B. Muchewicza
Z Klubu sportowego SOKOLIK - nagrody otrzymali:
1) Cyprian Korinth, Czernin – srebrny medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
w Bydgoszczy K-2 5000m /odpowiednik Mistrzostw Polski dla tej Kategorii
wiekowej/,
brązowy medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Bydgoszczy K-2
10000m,
brązowy medal w Długodystansowych Mistrzostwach Polski w Augustowie K-2
10000m,
brązowy medal w Mistrzostwach Polski w Maratonie w Ostródzie K-2 17,2m,
2) Jakub Cysewski,– srebrny medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w
Bydgoszczy K-2 5000m /odpowiednik Mistrzostw Polski dla tej Kategorii wiekowej/,
brązowy medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Bydgoszczy K-2
10000m,
brązowy medal w Długodystansowych Mistrzostwach Polski w Augustowie K-2
10000 m,
brązowy medal w Mistrzostwach Polski w Maratonie w Ostródzie K-2 17,2m,
Szkoleniowcy:
3) Piotr Ciesielski- trener C. Korinth i J. Cysewskiego
Solenizantami w okresie międzysesyjnym byli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wiesława Chabowska
Waldemar Fierek - nieobecny
Adam Kaszubski
Ewa Ruczyńska
Ewa Zielińska- Wójtowicz
Adam Karaś

Ad pkt 4 Protokół Nr XXV/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku do osobistego wglądu
wyłożony był w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na adresy mailowe radnych. Radni
zapoznali się z treścią protokołu, uwag nie zgłosili i protokół podpisali
- protokół w wyniku głosowania został zatwierdzony jednogłośnie (12 głosów za)
Ad pkt 4 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił
głosu Burmistrzowi Leszkowi Taborowi, który przedstawił informację Burmistrza i jednostek
gminnych z działalności międzysesyjnej. Ponadto Burmistrz w ręczył wszystkim obecnym na
sesji album pt. „Czas odnaleziony, czas dodany. Sztum wczoraj i dziś”
Informacja z działalności międzysesyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
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Ad pkt 6 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
6.1) 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- 2019
(uchwała nr XXVI/243/2012) informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady
Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju)
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- wynikiem głosów
11 za. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
6.2) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok (uchwała nr
XXVI/244/2012) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju)
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- wynikiem głosów 11 za.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
6.3) projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2012 roku nie wygasają z
upływem roku budżetowego (uchwała nr XXVI/245/2012) przedstawiła Danuta Wiatrowska,
Skarbnik Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady MiejskiejKomisji Finansów Publicznych i Rozwoju)
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- wynikiem głosów
11 za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
6.4)
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
(uchwała nr XXVI/246/2012) przedstawiła Bożena Falkowska, kierownik Referatu GKiSO
informując
o
pozytywnej
opinii
resortowej
komisji
Rady
Miejskiej
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- wynikiem głosów
11 za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
6.5) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata
2013– 2018 (uchwała nr XXVI/247/2012) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta
i Gminy informując o pozytywnej opinii wszystkich resortowych komisji Rady Miejskiej oraz
przedstawiła uchwałę składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w
sprawie opinii o projekcie uchwały Rady miejskiej w Sztumie o Wieloletniej Prognozie
Finansowej;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- wynikiem głosów 11 za.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
6.6) projekt uchwały budżetu Gminy Sztum na 2013 rok:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora: budżet na rok 2013
przewiduje dochody na poziomie 54 637 707 zł., wydatki 65 808 516 zł, z tego wydatki
majątkowe 15 243 363 zł, a deficyt 11 170 809 zł. sfinansowany nadwyżką z lat
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ubiegłych. Jaki jest charakter proponowanego budżetu- jest to budżet stabilny, realny i
proinwestycyjny mimo trudnych czasów. Są oczywiste znaki zapytania i zagrożenia:
Jaka będzie faktyczna sytuacja gospodarcza i społeczna, czy nie pogłębią się
kryzysy i nie pogorszą sytuacje na rynku pracy bo to oznacza mniejsze wpływy z
podatku CIT, a przede wszystkim PIT . Prognozy są takie, że bezrobocie wzrośnie
– na terenie naszej gminy działalność gospodarcza głównie oparta jest na małych i
średnich przedsiębiorstwach.
Jaka będzie ściągalność nowego podatku śmieciowego, z którego założyliśmy
wpływy w wysokości 2,6 mln zł, szkoda, że tej reformy nie wprowadzono w
lepszych dla mieszkańców czasach
Budżet ten zapewnia finansowanie całej strefy o charakterze społecznym,
zapewniając realizację zadań z zakresu edukacji, wychowania, pomocy społecznej,
wsparcia dla organizacji pozarządowych wykonujących dla mieszkańców kapitalną
pracę. Nie musimy się wycofywać jak w wielu zadłużonych gminach z wielu
społecznych programów, np. opieki przedszkolnej, czy też dożywiania dzieci w
szkołach. Bo tak naprawdę sprawy rodziny, a szczególnie dzieci są mocno w
budżecie podkreślone. Na te sprawy podstawowe, egzystencjonalne jesteśmy
przecież jako samorząd szczególnie wyczuleni.
Zapewnienie finansowania ambitnych inwestycji- w myśl hasła „lepsza gmina –
lepsze życie mieszkańców’.
Chcemy poprawić warunki targowiska, na co udało się pozyskać 1 mln zł. Będzie
dalsza kontynuacja rewitalizacji Centrum miasta, w tym rewitalizacja fosy–
dofinansowanie z UE oraz III etap kanalizacji Sztumskiego Pola (..)
Poprawa dróg na terenach wiejskich (..)
Nie znalazły się jednak wszystkie potrzeby i wnioski. My je znamy jak w domu od podszewki
ale tak jak w domu trzeba podjąć decyzję, co w pierwszej kolejności. Burmistrz podziękował
radnym i współpracownikom, koleżankom i kolegom oraz wszystkim jednostkom
organizacyjnym bo ten projekt jest afektem naszej wspólnej pracy, starań i trosk o
mieszkańców.
b) Danuta Wiatrowska Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w
sprawie budżetu gminy na 2013 rok (uchwała nr XXVI/248/2012) informując o
pozytywnej opinii wszystkich resortowych komisji Rady Miejskiej;
c) Danuta Wiatrowska przedstawiła uchwałę składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy
Sztum na 2013 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu- załącznik nr 10
do protokołu;
d) Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej przedstawili opinie Komisji Rady Miejskiej
do projektu budżetu
Przewodniczący Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Andrzej
Babieczko przedstawił opinię komisji z posiedzenia z dnia 10 grudnia 2012 roku
do projektu budżetu gminy na rok 2013- projekt uchwały budżetowej w wyniku
głosowania zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (5 głosów za)
Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Róża BanasikZarańska przedstawiła opinię z posiedzenia komisji z w dnia 11 grudnia 2012
roku do projektu budżetu na 2013 rok- projekt budżetu w wyniku głosowania
zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie (4 głosy za)
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Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Andrzej Murawski
poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2012 roku dokonała
analizy projektu budżetu na rok 2013 i zapoznała się z opiniami resortowych
komisji Rady Miejskiej i projekt uchwały budżetowej w wyniku głosowania
zaopiniowano pozytywnie- wynikiem
głosów 4 za, przy jednym głosie
wstrzymującym)
e) Dyskusja – nie było
f) Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2013 rok (uchwała nr
XXVI/248/2012) - uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów 10 za przy
jednym głosie wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 11,45 do 12,05.
Z dalszych obrad zwolniła się radna Wiesława Chabowska- stan rady 10 osób
6.7) projekt uchwały zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
„Centrum Miasta Sztum” ograniczonego ulicami: Kochanowskiego, Parku Miejskiego,
brzegiem Jeziora Barlewickiego, skrzyżowaniem ulic Barczewskiego i Jagiełły oraz brzegiem
Jeziora Sztumskiego do plaży miejskiej poprzez część ul. Reja do skrzyżowania ulic
Sienkiewicza i Nowowiejskiego do ulicy Kochanowskiego (uchwała nr XXVI/249/2012)
przedstawiła Agnieszka Topolewska Reksa, kierownik referatu GN,PPiM oraz Sławomir
Składanek, autor planu
Agnieszka Topolewska- Reksa przedstawiła w pierwszej kolejności uwagi uwzględnione
przez Burmistrza Miasta i Gminy:
1. Utrzymać proponowaną w projekcie maksymalną wysokość w kalenicy dla budynków
sytuowanych w obszarze A19MW-UH wzdłuż ulicy Młyńskiej na 2 kondygnacje i 9m,
tak, aby nowo sytuowane budynki harmonizowały z istniejącą zabudową.
2. W terenie B14 MW/UH, w ust. 4 proszę o zmianę zapisu dotyczącego dostępności
komunikacyjnej w postaci przejazdów bramnych na inny, ponieważ obecny układ komunikacji
kołowej, podziały własnościowe oraz przepisy ppoż. nie pozwalają na takie rozwiązanie
3. Wprowadzić dodatkowo w § 3 definicję ”terenów sąsiednich”.
4. Część tekstowa projektu MPZP narusza zapis art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy, natomiast część
graficzna §9 ust. l i §10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia
2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania
przestrzennego (jednolity tekst Dz. U. z 2003 roku, Nr 164, poz. 1587).
5. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (jednolity
tekst Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie brak jest definicji
legalnej obiektu tymczasowego, do której odwołuje się projekt MPZP w §3 pkt 10.
Uwagi nie uwzględnione przez Burmistrza Miasta i Gminy:
1. Wnioskodawcy: Katarzyna Białkowska, Paweł Białkowski , ; Gabriela Kaszubowska , Jan Kaszubowski;
Grażyna Michalik; Ewa Machowska, Paweł Machowski; Piotr Górny; Anna Dorna, Arkadiusza Dorna -

Wyłączyć działkę nr 562/4 (dawniej część działki 562/2 ) z terenu A19MW-UH i
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

włączyć ją do terenu 024KDD - przekwalifikowując ją na drogę gminną, lub oznaczyć ją
jako osobny teren KDW lub KDL - droga wewnętrzna lub lokalna, zapewniając tym
samym prawidłowy dostęp do drogi publicznej dla działek 561/1, 561/2 i poprawiając
dostęp do drogi publicznej dla działek 561/2 i 562/3 – Rada wynikiem głosów 7 za, przy
3 głosach wstrzymujących poparła decyzję Burmistrza o nieuwzględnieniu powyższej
uwagi
Wnioskodawcy jak w pkt 1 - Doprecyzować zapis dla obszaru A19MW-UH, §31 pkt 3
ppkt l0b) i 11b), że za zgodą WKZ dopuszczalne są odstępstwa jedynie w odniesieniu do
podpunktu b) i nie odnosi się to do podpunktu a) - Rada wynikiem głosów 9 za, przy
jednym głosie wstrzymujących poparła decyzję Burmistrza o nieuwzględnieniu
powyższej uwagi
Wnioskodawca: Lech Bogacki - Działając jako właściciel działek nr 548/2, 549/1, 561/2, 562/3 i
posiadając tytuł prawny do działki
nr 562/4 wnoszę o wyłączenie działek
zlokalizowanych wzdłuż ul. Młyńskiej z zapisu: w § 23.3.7 i w § 31.3.11a) maksymalna
wysokość budynków 2 kondygnacje, na następujący: maksymalna wysokość budynków
do 3 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe- jednogłośnie za nieuwzględnieniem uwagi.
Wnioskodawca jak w pkt. 3- Wprowadzić do planu możliwość budowy przy ul. Młyńskiej
budynków do 3 kondygnacji, w tym poddasze użytkowe jednogłośnie za
nieuwzględnieniem uwagi.
Wnioskodawca jak w pkt. 3- Ustanowić zapis o wysokości budynków mieszkalnych
mierzonej w kondygnacjach, a nie w metrach, jak ustala § 8 warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jednogłośnie za nieuwzględnieniem
uwagi.
Wnioskodawca jak w pkt. 3- Aktualnie obowiązujący plan w zakresie wysokości
budynków jest prawidłowy w zakresie formy architektonicznej dostosowanej do
otaczającej zabudowy i zgodny z art. 4 Prawa Budowlanego, a projektowany nie
spełnia tych warunków- jednogłośnie za nieuwzględnieniem uwagi.
Wnioskodawca jak w pkt. 3 - Dla terenu A19MW-UH:
zmienić zapis o udziale powierzchni zabudowy do powierzchni terenu na
następujący: dopuszcza się udział powierzchni zabudowy do powierzchni działki
100%,
znieść zapis o udziale powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni terenu –
jednogłośnie- głosami za nieuwzględnieniem uwag w pkt 7.
Wnioskodawca: Mariusz Trybański - W stosunku do jednostki urbanistycznej C9 MW/UH proszę o
zmiany następujących zapisów obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego:
- §97a ust. 3, pkt 2 - proszę o zwiększenie powierzchni zabudowy do 70% analogicznie do
innych obszarów,
ust. 3, pkt 7 - proszę o umieszczenie zapisu: ,,należy zapewnić miejsca parkingowe w
liczbie minimum 1,5 miejsce na 1 lokal mieszkalny i minimum 1,5 na lokal usługowy (ww.
planie nie ma definicji całkowitej powierzchni usługowej) . Ponadto proponuję wykreślenie
zapisu ,, w granicach terenu”, gdyż pkt 8 dopuszcza lokalizację miejsc parkingowych na
terenach sąsiednich – jednogłośnie- 10 głosów za nieuwzględnieniem uwag w pkt 8

9. Wnioskodawca: Krzysztof Bogacki

-

Zwiększyć maksymalny stosunek powierzchni
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zabudowy do powierzchni terenu oznaczony w projekcie MPZP symbolem
A19MW-UH (zapis §31 ust. 3 pkt 7) dla obiektów zlokalizowanych wzdłuż ulicy
Młyńskiej.
Ze względu na:
a) przeznaczenie terenu w jednostce A19MW-UH pod zabudowę mieszkalną
wielorodzinna z usługami i spadek terenu w kierunku ulicy wynoszący 1,2 metra;
b) sięgającą około 4,0 metrów skarpę występującą w jednostce A20MN należy
zwiększyć do III kondygnacji nadziemnych maksymalną wysokość budynków
zlokalizowanych po obu stronach ulicy Młyńskiej (zapis §23 ust. I pkt 7 i §31 ust.
3 pkt 11 lit. a) projektu MPZP). W przypadku braku takiej możliwości zwiększyć z
9,0 do 10,0 metrów wysokość dwukondygnacyjnej zabudowy mieszkalnej i
mieszkalno - usługowej, tak aby lokalizowane w centrum powiatowego miasta
budynki nie były mniejsze od budynków jednorodzinnych i mieszkalno usługowych zaplanowanych w Jurkowicach (gm. Stary Targ) czy Sztumskim Polu
(por. załącznik nr 2) – jednogłośnie- 10 głosami nie uwzględniono uwag
wymienionych w pkt 9.
Ponadto nie uwzględniono :
Pan Lech Bogacki- Wnioskuje dla terenu A19MW-UH o podwyższenie wysokości budynku do
3 kondygnacji
Wnioskuje dla terenu A20MN o podwyższenie wysokości budynku do 3
kondygnacji – jednogłośnie- 10 głosami nie uwzględniono uwag dot. podwyższenia wysokości
budynku do 3 kondygnacji
W dyskusji: radny Andrzej Babieczko zapytał, kiedy właściciel działki na Placu Wolności
powinien rozpocząć budowę
W odpowiedzi Agnieszka Topolewska- Reksa wyjaśniła, że od podpisania umowy notarialnej
inwestor ma 4 lata na zakończenie inwestycji. Natomiast gmina ma 5 lat na odkupienie
działki. Przy czym inwestorowi przedłużanie terminu się nie opłaca, gdyż z tego tytułu
przewidziane są kary.
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak projekt uchwały
poddał pod głosowanie – uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta
jednogłośnie (10 głosami za) i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
Pan Lech Bogacki-

6.8) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Sztumie nr
XXV/228/2012 z dn.29.11.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu usług świadczonych za
wnoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała nr XXVI/250/2012)
przedstawiła Bożena Falkowska, kierownik Referatu GKiSO informując o pozytywnej opinii
resortowej komisji Rady Miejskiej – uchwała przez Radę w wyniku głosowania została
podjęta jednogłośnie (10 głosami za) i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
6.9) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie (uchwała nr XXVI/251/2012) przedstawiła Sylwia Mackiewicz,
dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informując o pozytywnej opinii
resortowej komisji Rady Miejskiej – uchwała przez Radę w wyniku głosowania została
podjęta jednogłośnie (10 głosami za) i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
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6.10) projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Sztum
dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Miasto i Gmina
Sztum osoby prawne i fizyczne (uchwała nr XXVI/252/2012) przedstawiła Katarzyna
Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty informując o pozytywnej opinii
Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – uchwała przez Radę w wyniku głosowania
została podjęta jednogłośnie (10 głosami za) i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu
6.11) projekt uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i
sposobów jej przyznawania (uchwała nr XXVI/253/2012) przedstawiła Katarzyna
Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty informując o pozytywnej opinii
Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – uchwała przez Radę w wyniku głosowania
została podjęta jednogłośnie (10 głosami za) i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu
6.11) projekt uchwały w sprawie podziału gminy Sztum na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych uchwała nr
XXVI/254/2012) przedstawiła Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy
informując o pozytywnej opinii Komisji Statutowo- Regulaminowej – uchwała przez Radę w
wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (10 głosami za) i stanowi załącznik nr 17
do niniejszego protokołu
Ad pkt 7 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że na dzisiejszą sesję
zostały przedłożone następujące Obwieszczenia Rady Miejskiej dotyczące:
1) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum- nr 7/2012
2) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Sztum i określenia granic ich obwodów- nr 8/2012
3) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie jednolitego tekstu uchwały w sprawie
ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z
wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad ich
usytuowania- nr 9/2012.
Ad pkt 8 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił informacje z okresu międzysesyjnego:
1) w okresie międzysesyjnym pan Maciej Rawicz- Wers ponowił swoją skargę. Z uwagi
na nieczytelność skargi przesłałem pismo o dostarczenie w ciągu 7 dni czytelnej
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wersji skargi. Obecnie skarga jest u radcy prawnego, gdyż w skardze zostało
podniesionych wiele wątków
2) dla Klubu Piłkarskiego „OLIMPIA” Sztum na dofinansowanie IV Świątecznego
Turnieju w Piłkę Nożną z Funduszu Rady przeznaczyłem 240 zł.
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) Radny Adam Kaszubski zwrócił uwagę, że brak jest na stronie internetowej urzędu
jakiejkolwiek informacji dotyczącej oferty sprzedaży naszego zamku. Zapytał o
koszty utrzymania budynku na plaży miejskiej, przy Lido i jakie są plany jego
przeznaczenia? Kolejne pytanie dotyczyło nakładu książki pt. „Czas odnaleziony, czas
dodany. Sztum wczoraj i dziś”, którą w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od pana
Burmistrza
2) Radny Henryk Piepiórka podziękował za wykonanie remontu drogi w Sztumskim
Polu (od stadniny koni do transformatora) oraz za wykonanie szaletów. Zapytał, czy
będą zasypane dziury na drodze- od strony Koniecwałdu w kierunku pana Kowala
Ad pkt 9 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) W odpowiedzi na wnioski i pytania zgłoszone przez radnego Adama Kaszubskiego
udzielono następujących odpowiedzi:
a) Burmistrz Leszek Tabor w sprawie oferty sprzedaży zamku poinformował, że
promocję sprzedaży zamku robimy nie zawsze w obecności kamer.
Uczestniczymy w spotkaniach z potencjalnymi inwestorami, na różnych
konferencjach w których uczestniczącą np. przedstawiciele firmy Anders,
państwa Donimirskich, którzy są właścicielami zamków historycznych, w PAiZ
jest również nasza oferta inwestycyjna. Obecnie branża hotelowa notuje gorsze
wyniki. Jednakże jest to sprawa nie do zaniechania. Dlatego też na najbliższą
sesję przedstawię radnym propozycję projektu uchwały, w której zostaną
złagodzone warunki dla inwestora. Ponadto w referacie gospodarki
nieruchomościami zostaną zmienione obowiązki niektórych pracowników
mające na celu zwiększenie naszej oferty inwestycyjnej. W uzupełnieniu radny
Adam Kaszubski dodał, że ostatnia wzmianka w prasie o zamku sztumskim była
w lipcu 2011 roku- uważa, że oferta sprzedaży zamku powinna być umieszczona
na naszej stronie internetowej.
b) Odpowiadając na drugie pytanie radnego Adama Kaszubskiego w sprawie
budynku na plaży miejskiej- kosztów utrzymania i planów jego przeznaczenia
Burmistrz poinformował, że budynek został przekazany w administrowanie
PWiK i nie mam w tej sprawie bliższych informacji. Radny Adam Kaszubskiprosi o odpowiedź na piśmie.
c) Ewa Ruczyńska, kierownik referatu Prog. Pomocowych (..) w odpowiedzi na
pytanie dotyczące nakładu książki pt. „Czas odnaleziony, czas dodany. Sztum
wczoraj i dziś” poinformowała, że nakład był w ilości 500 egz. w twardej okładce
i 1000 egz. w miękkiej okładce w ramach przydzielonych środków w budżecie na
ten cel.
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2) Bożena Falkowska, kierownik referatu gospodarki komunalnej i spraw obywatelskich
podziękowała za słowa uznania radnemu Henrykowi Piepiórce oraz odpowiadając na
jego wniosek w sprawie naprawy drogi poinformowała, że nic nie będzie robione do
czasu ogłoszenia nowego przetargu. Obecnie prowadzone są prace związane z
odśnieżaniem dróg.
Ad pkt 10 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak podał, że następna XXVII sesja Rady
Miejskiej odbędzie się na przełomie miesiąca stycznia/lutego 2013 roku
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady, podziękował wszystkim za udział
w obradach i złożył życzenia noworoczne.
Czas trwania obrad od godz. 10,oo do 13,oo

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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