PROTKÓŁ NR XXVII/2013 Z OBRAD XXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr XXVII/2013
z obrad XXVII sesji Rady miejskiej w Sztumie
z dnia 28 stycznia 2013 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XXVII sesji zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy
dokonał Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak- wniosek stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady przywitał wszystkich przybyłych na sesję:
burmistrzów, kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy, pracowników Urzędu i
radnych Rady Miejskiej. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15- osobowy (w tym jeden
wakat) skład Rady w obradach udział brało 13 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 radni
otrzymali wraz z projektami uchwał będących przedmiotem obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu
osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Sztum w izbie wytrzeźwień w roku 2013
2) zmian w budżecie gminy na rok 2013
3) zmiany uchwały Nr XXV/226/2012 dot. uchwalenia regulaminu czystości i porządku
na terenie Miasta i Gminy Sztum
4) zmiany Uchwały Nr XXVI/246/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 grudnia
2012r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
5) zasad oddawania w najem pomieszczeń tymczasowych
6) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości poł w obr. geodezyjnym Sztumskie Pole
z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinna- referują: pkt 3.1) Bożena Falkowska,
kierownik referatu GKiSO; pkt 3.2) Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy; pkt 3.3) Bożena
Falkowska; pkt 3.4) Sylwia Mackiewicz, dyrektor M-GOPS pkt 3.5 i 6) Agnieszka Topolewska- Reksa,
kierownik referatu GN,PPiM

4. Zakończenie obrad.
- uwag i dodatkowych propozycji nie zgłoszono do porządku obrad- porządek stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
Ad pkt 3 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
3.1) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na
pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Sztum w izbie
wytrzeźwień w roku 2013 (uchwała nr XXVII/255/2013) przedstawiła Bożena Falkowska,
kierownik referatu gospodarki komunalnej i spraw obywatelskich informując o pozytywnej
opinii resortowych komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych i
Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (13 głosami za) i stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu
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3.2) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 (uchwała nr
XXVII/256/2013) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju
W uzasadnieniu do projektu uchwały Alicja Podlewska, Zastępca Burmistrza dodała, że
zaplanowana została kwota w wysokości 80 tys. zł. z przeznaczeniem na modernizację
przejętego przez gminę budynku „KWADRO” z uwagi na to, że na dzień dzisiejszy jest
realna szansa na pozyskanie środków finansowych na modernizację tego budynku, do którego
planujemy przenieść bibliotekę miejską. Ministerstwo Kultury dysponuje środkami na
biblioteki wraz z wyposażeniem i mamy szansę pozyskać wysokie dofinansowanie na
modernizację łącznie z wyposażeniem. Chcemy urządzić nowoczesną bibliotekę (..). Budynek
w którym obecnie mieści się biblioteka jest w złym stanie technicznym.
Radny Kazimierz Barański zapytał, czy byli funkcjonariusze Zakładu Karnego będą mogli
korzystać w tym budynku z jakiegoś, dla nich przeznaczonego pomieszczenia.
W odpowiedzi Alicja Podlewska, Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że w tej sprawie odbyło się
spotkanie i zagwarantowano byłym funkcjonariuszom Zakładu Karnego korzystanie z
pomieszczenia- chcemy wydzielić osobne pomieszczenie i prawdopodobnie z niezależnym
wejściem.
- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów 11 za, przy dwóch głosach
wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
3.3) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/226/2012 dot. uchwalenia
regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sztum (uchwała nr
XXVII/257/2013) przedstawiła Bożena Falkowska, kierownik referatu gospodarki
komunalnej i spraw obywatelskich informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady
Miejskiej
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (13 głosami za) i stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu
3.4) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/246/2012 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 29 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
(uchwała nr XXVII/258/2013) przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor M-GOPS
informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji,
Kultury i Spraw Społecznych;
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (13 głosami za) i stanowi załącznik nr 8
do niniejszego protokołu
3.5) projekt uchwały w sprawie zasad oddawania w najem pomieszczeń tymczasowych
(uchwała nr XXVII/259/2013) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik
referatu GN,PPiM informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (13 głosami za) i stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu
3.6) projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości poł w obrębie
geodezyjnym Sztumskie Pole z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną (uchwała nr
XXVII/260/2013) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik referatu GN,PPiM
informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (13 głosami za) i stanowi załącznik nr 10
do niniejszego protokołu
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Ad pkt 4 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna XXVIII sesja Rady
Miejskiej odbędzie się pod koniec miesiąca lutego 2013 roku
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując wszystkim za udział.
Czas trwania obrad od godz. 16,oo do 16,40
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