PROTOKÓŁ Z OBRAD XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół nr XXXI/2013
z obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 maja 2013 roku

Ad pkt 1 Otwarcia obrad XXXI sesji dokonał Przewodniczący Rady Czesław Oleksiakprzywitał wszystkich przybyłych na sesję: zaproszonych gości, sołtysów, radnych
powiatowych, przedstawicieli mediów- prasy lokalnej i telewizji , burmistrzów, kierowników
referatów Urzędu Miasta i Gminy, pracowników Urzędu i radnych Rady Miejskiej.
Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15- osobowy skład Rady w obradach udział brało
15 radnych.
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 obrad
2. Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku
3. Część uroczysta sesji:
1) wręczenie medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”
2) wręczenie podziękowań dla Pań z KGW w Czerninie za udział w X Turnieju Kół
Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego
4. Zatwierdzenie protokołu z obrad sesji nr XXX/2013 z dnia 19 kwietnia 2013roku.
Protokół wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na adresy mailowe
radnych.
5. Przedłożenie sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Sztum za rok 2012 i
sprawozdania finansowego Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2012.
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1)
2)
3)
4)

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2018
zmiany w budżecie gminy na rok 2013,
ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas
nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób nieruchomości
referują pkt 6/1i 2 Danuta Wiatrowska, Skarbnik MiG, pkt 6/3 Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu
Oświaty; pkt 6/4 Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Planowania
Przestrzennego i Majątku.

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
9. Zakończenie obrad
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Ad pkt 3 Część uroczysta sesji1) Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor zaprezentował otrzymaną od Mieczysława
Struka Marszałka Województwa Pomorskiego statuetkę wraz z dyplomem, którą miał
odebrał w dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim - statuetka „za dobre
pozyskiwanie środków UE w perspektywie budżetowej w latach 2007-2013”.
Burmistrz złożył wszystkim obecnym życzenia z okazji Dnia Samorządu
Terytorialnego. Otrzymaną statuetkę przekazał na ręce Przewodniczącego Rady
Miejskiej Czesława Oleksiaka, który podziękował i stwierdził, że ta statuetka jest
dzięki naszej wspólnej pracy i zaangażowaniu.
2) Wręczenie medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju”– przed wręczeniem medali
została odczytana decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 2225/Kadr z dnia
18.10.2012r., zgodnie z którą niżej wymienieni rodzice żołnierzy rezerwy zostali
wyróżnieni Srebrnymi Medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Grenda Maria i
Jan, Langowscy Rita i Roman, Charycka Franciszka, Bieniek Zuzanna, Walichnowscy
Krystyna i Izydor, Stec Teresa i Leonard, Błaszczak Zofia i Stanisław.
Natomiast Złotymi Medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” zostali wyróżnieni
Edmund i Irena Rakowscy. Zgodnie z Decyzją Nr 2382/Kadr Ministra Obrony
Narodowej z dnia 09.11.2012r. żołnierz Korner Mariusz został odznaczony wojskową
odznaką „Za Rany i Kontuzje”. Odznaczeń dokonał ppłk Grzegorz Stańczyk
przekazując tym samym na ręce wszystkim odznaczonych okolicznościową wiązankę
kwiatów. Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak pogratulował wszystkim
odznaczonym medalami i złożył życzenia.
3) wręczenie podziękowań dla Pań z KGW w Czerninie za udział w X Turnieju Kół
Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego dokonał Burmistrz Miasta i Gminy
Leszek Tabor oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak wręczając
okolicznościową wiązankę kwiatów na ręce pani Barańskiej. Pani Barańska serdecznie
podziękowała za życzenia. Panie z KGW z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
zaśpiewało dwie piosenki.
Solenizantką w okresie międzysesyjnym była:
1. Agnieszka Topolewska-Reksa
Solenizantce złożono życzenia i wręczono okolicznościową wiązankę kwiatów.
Ad pkt 4 Protokół nr XXX/2013 z obrad sesji wyłożony do wglądu był w Biurze Rady
Miejskiej oraz przesłany na adresy mailowe radnych. Radni zapoznali się z treścią protokołuprotokół podpisali i uwag nie zgłosili
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod głosowanie ww. protokół:
- protokół w wyniku głosowania został zatwierdzony pozytywnie- 14 głosami za i 1 głosem
wstrzymującym.
Po głosowaniu Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił Ryszarda Wirtweina – kierownika
Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich.
Ad pkt 5 Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor przedłożył na ręce radnych jak i
Przewodniczącego Rady Czesława Oleksiaka „sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy
Sztum za rak 2012 oraz sprawozdanie finansowe Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2012
zgdnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z
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2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)”. Sprawozdania stanowią kolejno załącznik nr 4 i
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Ad pkt 6 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
6.1) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018
(uchwała Nr XXXI/294/2013) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy.
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie – wynikiem głosów 15 za i stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
6.2) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok (uchwałą Nr
XXXI/295/2013) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy.
- uchwała przez Radę została podjęta – wynikiem 14 za i 1 wstrzymującym stanowi załącznik
nr 7 do niniejszego protokołu.
6.3) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i
klubów dziecięcych (uchwała NR XXXI/296/2013) przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska,
Dyrektor MGZO informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej –
Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie – wynikiem głosów 15 za i stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
6.4) projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy najmu na czas nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób
nieruchomości (uchwała NR XXXI/297/2013) przedstawiła Agnieszka Topolewska-Reksa,
Kierownik PP GNiM
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie – wynikiem 15 za i stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 16:30 do
godziny 17:10. W tym czasie został wprowadzony na salę tort z okazji Dnia Samorządu
Terytorialnego, na którego skosztowanie wszystkich obecnych zaprosił Przewodniczący Rady
Czesław Oleksiak. W czasie przerwy zwolnił się radny Sławomir Lipski – stan rady 14 osób.
Ad pkt 7 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że w okresie międzysesyjnym zostały
złożone wnioski o dofinansowanie z Funduszu Rady:
1) Zespół Szkół w Gościszewie dofinansowanie w wysokości 200 złotych na pokrycie
kosztów wyjazdu na wycieczkę 4 dzieci z rodzin wielodzietnych oraz z rodzin w
których oboje rodziców są bez pracy
2) Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci” wspólnie z Przedszkolem Nr 1 w Sztumie w dniu
8 czerwca br. organizują Festyn Rodzinny pod hasłem „Zdrowie, Radość, Zabawa” na
ten cel Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przeznaczył 100 zł z Funduszu Rady
3) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że dokonał analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych z prośbą o sprostowanie
nieznacznych uwag
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
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1) Radny Henryk Piepiórka zapytał o przetarg na drogi czy został rozstrzygnięty i kiedy
firma przystąpi do remontu dróg wiejskich? Ponadto zapytał kiedy nastąpi okoszenie
dróg oraz jaki jest koszt wypompowania wody ze zbiornika retencyjnego gminy?
Zapytał również kto wygrał przetarg na śmieci?
2) Radna Sylwia Monkielewicz zapytała kiedy zostanie przywrócona możliwość
zatrzymania się pojazdów na Placu Wolności? Zapytała również kiedy będzie
okoszony plac rekreacyjny przy ul. Witosa, oraz kiedy będzie naprawiona tam
bramka. Zgłosiła także że deptak przy jeziorze sztumskim wymaga okoszenia.
3) Radny Mirosław Kozłowski zapytał o drogę przy zabytkowym dworku ul.
Żeromskiego czy jest możliwość zmiany nawierzchni z żużlu np. na kostkę? Był
również zainteresowany działaniami jakie mają miejsce w strefie ekonomicznej.
4) Radny Bartosz Mazerski zgłosił, że na boisku przy plaży miejskiej jest zniszczony
murek.
5) Radny Waldemar Fierek poinformował, że przy nowym przystanku w okolicach
baszty jest studzienka, która przy gwałtownym deszczu nie odbiera nadmiaru wody,
co powoduje, że przy obecnym ruchu samochodów woda ze studzienki ochlapuje
oczekujących przy przystanku na autobus.
6) Radna Róża Banasik-Zarańska poinformowała się informacją, że uczniowie szkoły w
Uśnicach i szkoły podstawowej w Sztumie wspólnie zajęli I miejsce w rozgrywkach
piłki ogólnopolskiej, oraz że zespół teatralny ze szkoły w Uśnicach otrzymał nagrodę
Marszałka Województwa Pomorskiego.
7) Sołtys Gościszewa Ryszard Antoniuk zaprosił wszystkich obecnych na festyn który
organizuje wraz ze Sztumskim Centrum Kultury dnia 16.06.2013r., zapytał również o
stan dróg.
8) Sołtys Zajezierza Adam Poćwiardowski zaprosił wszystkich obecnych na I Rajd
Pieszy Szlakiem Żołnierzy Wyklętych – nieznanych bohaterów na Powiślu pod
patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Sztum dnia 01.06.2013 roku.
Z dalszej części obrad zwolnił się radny Adam Kaszubski- stan rady 13 osób.
Ad pkt 8 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
1) Ryszard Wirtwein kierownik Referatu GKiSO na pytanie radnego Henryka Piepiórki
odnośnie przetargu na drogi wyjaśnił, że wygrała firma Miklewicz z Ryjewa i z dniem
01.06.2013 r. przystępuje do prac naprawy dróg. Następnie poinformował, że przetarg
na naprawę cząstkowych dróg gminnych będzie ogłoszony na początku czerwca, a
przetarg na okoszenie jeszcze nie został rozstrzygnięty. Na pytanie odnośnie kosztu
wypompowania wody ze zbiornika gminy Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor
przekazał, że koszt takiej czynności nie jest znany, ale będzie sprawdzony i podany do
wiadomości. Na pytanie radnego Henryka Piepiórki w sprawie rozstrzygnięcia
przetargu na śmieci Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor wyjaśnił, że przetarg
został rozstrzygnięty i wygrała firma Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Sztumie.
2) Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor na pytanie radnej Sylwii Monkielewicz w
sprawie przywrócenia ruchu na Placu Wolności wyjaśnił, że jest negatywna opinia
Komendy Powiatowej Policji, a proponowana zmiana organizacji ruchu może być
wprowadzona dopiero jak będzie wybudowane rondo u zbiegu ulic Baczyńskiego,
Kochanowskiego i Mickiewicza. Natomiast w sprawie okoszenia placu rekreacyjnego
przy ul. Witosa Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor stwierdził, że to pytanie
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traktuje jako zgłoszenie. Ponadto wyjaśnił, że przetarg na okoszenie nie został jeszcze
rozstrzygnięty.
3) Na pytanie radnego Mirosława Kozłowskiego w sprawie zmiany nawierzchni drogi z
żużlu na kostkę przy zabytkowym dworu ul. Żeromskiego Burmistrz Miasta i Gminy
Leszek Tabor stwierdził, że rzeczywiście taka zmiana była by korzystna i będzie
czekać na realizację. Ponadto wyjaśnił, że w strefie ekonomicznej zostały sprzedane
trzy działki. Jedna z działek należy do firmy która ma wybudować palarnię inwestor
otrzymał wszystkie niezbędne pozwolenia czeka tylko jeszcze na pozwolenie na
budowę, którą jak otrzyma to rozpocznie inwestycję. Dwie kolejne działki zostały
sprzedane również pod produkcję paliw i energii elektrycznej, gdzie jeden z
inwestorów nie zakupił jeszcze niezbędnych maszyn do produkcji.
4) Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor w odpowiedzi na pytanie radnego Bartosza
Mazerskiego w sprawie naprawy murku przy boisku plaży miejskiej wyjaśnił, że
została podpisana już umowa z firmą na naprawę.
5) Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor w odpowiedzi na pytanie radnego
Waldemara Fierka poinformował, że fakt zalewania studzienki wodą zostanie
zgłoszony do firmy zajmującej się konstrukcją studzienek. Ewa Zielińska-Wójtowicz
kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju dodała, że rozwiązanie problemu studzienki
będzie zgłoszone do projektu w czasie gdy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad do której należy droga gdzie znajduje się studzienka przystąpi do
modernizacji, gdyż na tym etapie obecny zakres prac nie obejmował tego typu
napraw.
Ad pkt 9 Zakończenie obrad
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna XXXII sesja Rady
Miejskiej odbędzie się 14 czerwca 2013 roku.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXI sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.

Czas trwania obrad od godz. 16:00 do 17:30

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Protokołowała
Marta Modrzewska

Czesław Oleksiak
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