PROTOKÓŁ Z OBRAD XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół nr XXXIII/2013
z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 09 lipca 2013 roku

Ad pkt 1 Otwarcia obrad XXXIII 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
14 radnych (nieobecna Róża Banasik-Zarańska)
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 obrad
3. Zatwierdzenie protokołu nr XXXII/2013 z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Sztumie z
dnia 14 czerwca 2013roku. Protokół do wglądu wyłożony w Biurze Rady Miejskiej i
przesłany na adresy mailowe radnych.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy i jednostek gminnych z okresu międzysesyjnego.
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2018
2) zmiany w budżecie gminy na rok 2013,
3) poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze
inkasa
4) ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i sposobu płatności opłaty
oraz jej poboru,
5) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze
6) ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum
7) 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
8) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Sztum na lata
2013-2015
9) zmiany statutu Sztumskiego Centrum Kultury- referują pkt 5/1i 2 Danuta Wiatrowska, Skarbnik MiG,
pkt 5/3i 4 Iwona Sanewska, Kierownik Referatu ds. Podatkowych, pkt 5/5-7 Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko-
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Gminnego Zespołu Oświaty; pkt 5/8 Sylwia Mackiewicz, dyrektor M-GOPS, pkt 5/9 Gabriela Smolińska, kierownik referatu
Programów Pomocowych (…)

6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
8. Zakończenie obrad
- uwag i innych propozycji nie zgłoszono do porządku obrad. Porządek obrad stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
Ad pkt 3 Protokół nr XXXII/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku z obrad XXXII sesji
wyłożony do wglądu był w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na adresy mailowe radnych.
Radni zapoznali się z treścią protokołu- protokół podpisali i uwag nie zgłosili
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod głosowanie ww. protokół:
- protokół w wyniku głosowania został zatwierdzony jednogłośnie pozytywnie- 14 głosami za.
Solenizantami w okresie międzysesyjnym byli:
1. Alicja Podlewska
2. Danuta Wiatrowska
3. Władysław Lewko – nieobecny
Solenizantom złożono życzenia i wręczono okolicznościowe wiązanki kwiatów.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu sołtysowi Gościszewa Ryszardowi
Antoniukowi, który podziękował Burmistrzowi Leszkowi Taborowi i rademu Waldemarowi
Fierkowi za pomoc i okazaną życzliwość dla dzieci z domu dziecka z Litwy i ich opiekunów
przebywających u rodzin w Gościszewie. Poinformował, że wizyta była bardzo udana i dzieci
były bardzo zadowolone. Wręczył podziękowanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum
Leszkowi Taborowi oraz Waldemarowi Fierkowi. Odczytał treść podziękowania: (..)
chcielibyśmy serdecznie podziękować za Pana dobre serce. Okazana nam pomoc jest
świadectwem, że są ludzie dobrej woli, dla których dobro dziecka jest wartością nadrzędną.
Wspaniałe wrażenia i wspomnienia o ludziach takich jak Pan zapamiętamy na bardzo długo.
Niech uśmiech na naszych twarzach będzie największym podziękowaniem za okazaną nam
dobroć. Za zrozumienie ile znaczy każdy dar serca, jeszcze raz pragniemy gorąco
podziękować, a jednocześnie życzyć Panu wszelkiej pomyślności, zdrowia, siły w
pokonywaniu codziennych przeszkód, spełnienia marzeń i radości z każdego sukcesu.”
Burmistrz Leszek Tabor wyraził zadowolenie z przekazanego podziękowania oraz
poinformował, że wizyta dzieci z Litwy była z inicjatywy Stowarzyszenia „Nasza Szkoła”
oraz Sołtysa i Rady Sołeckiej z Gościszewa. My ze swojej strony na ile mogliśmy to
pomogliśmy. W Gościszewie mieszkają lotnicy, którzy poznali dzieci z Domu Dziecka na
Litwie, pomogli im wyremontować Dom Dziecka i zaprosili do Gościszewa. Organizatorzy
pokryli koszty przyjazdu i pobytu dzieci.
Ad pkt 4 Zgodnie z porządkiem obrad Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor przedstawił
informację Burmistrza Miasta i Gminy oraz jednostek gminnych z okresu międzysesyjnego.
Ad pkt 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
5.1) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018
(uchwała Nr XXXIII/307/2013) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy.
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie – wynikiem głosów 14 za i stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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5.2) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok (uchwałą Nr
XXXIII/308/2013) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy.
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie – wynikiem 14 za i stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu.
5.3) projekt uchwały w sprawie poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości od
osób fizycznych w drodze inkasa (uchwała Nr XXXIII/309/2013) przedstawiła Iwona
Sanewska, Kierownik Referatu Podatkowego.
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie – wynikiem 14 za i stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.
5.4) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i
sposobu płatności opłaty oraz jej poboru (uchwała Nr XXXIII/310/2013) przedstawiła Iwona
Sanewska, Kierownik Referatu Podatkowego.
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie – wynikiem 14 za i stanowi załącznik nr 7
do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 16,35 do
godziny 16,55.
5.5) projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom którym
powierzono stanowiska kierownicze (uchwała Nr XXXIII/311/2013) przedstawiła Katarzyna
Krzyżykowska, Dyrektor MGZO
- uchwała przez Radę została podjęta – wynikiem głosów 9 za i stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.
5.6) projekt uchwały w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum (uchwała NR XXXIII/312/2013)
przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska, Dyrektor MGZO
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie – wynikiem 14 za i stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu
5.7) 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 XXXIII/313/2013) przedstawiła Katarzyna
Krzyżykowska, Dyrektor MGZO
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie – wynikiem głosów 14 za i stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
5.8) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w
Mieście i Gminie Sztum na lata 2013-2015 (uchwała Nr XXXIII/314/2013) przedstawiła
Małgorzata Kozłowska, Zastępca Dyrektora MGOPS
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie – wynikiem głosów 14 za i stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
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5.9) projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Sztumskiego Centrum Kultury (uchwała Nr
XXXIII/315/2013) przedstawiła Gabriela Smolińska, Kierownik Referatu PPWzZiOP
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie – wynikiem głosów 14 za i stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Z dalszej części obrad zwolniła się radna Wiesława Chabowska- stan Rady 13 osób
Ad pkt 6 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że w
radnych i sołtysów przesłane pisma od dyrektora miejsko
społecznej z prośbą o złożenie podpisu na „Liście poparcia
projektu „Równość i Godność” – listy te są wyłożone na sesji
poparcie i wpisanie się na listę

dniu dzisiejszym zostały do
gminnego ośrodka pomocy
społecznego i dla realizacji
proszę sołtysów i radnych o

Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) Radny Andrzej Murawski zgłosił, że droga przy ul. Witosa w kierunku Dzierzgonia
wykonana jumb, jest w bardzo złym stanie, zrobiły się wyrwy. Uważa, że należałoby
podsypać piachem i wyrównać.
2) Radny Adam Kaszubski podziękował Referatowi Gospodarki Komunalnej za montaż
piłko chwytów na boisku przy plaży.
3) Radny Sławomir Lipski wyraził zadowolenie z wystawy „Skarby Faraonów” na zamku
Sztumskim, która bardzo mu się podobała dodając przy tym, że jeśli ktoś jeszcze jej nie
to zachęca do zwiedzenia. Przekazał słowa uznania dla osób, które bardzo ładnie
zaprezentowały wystawę. Przy czym uważa, że powinno być więcej banerów
informujących o wystawie. Wystawa jest bardzo ciekawa i interesująca.
4) Radny Henryk Piepiórka podziękował Waldemarowi Fierek za wsparcie i sponsoring
przy zawodach wędkarskich oraz Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w
Sztumie za szybką reakcję okoszenia poboczy w Sztumskim Polu.
5) Radny Andrzej Babieczko w imieniu radnej Wiesławy Chabowskiej zgłosił, że w
Sztumskiej Wsi teren- plac zabaw od strony starej szkoły jest nieokoszony oraz terenmiejsce po byłym kamieniu szwedzkim.
Ad pkt 7 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
1) Ryszard Wirtwein kierownik Referatu GKiSO w odpowiedzi na informację radnego
Andrzeja Murawskiego odnośnie drogi ul. Witosa w kierunku Dzierzgonia,
poinformował, że wniosek przyjmuje do realizacji w ramach remontów bieżących.
2) Gabriela Smolińska kierownik referatu PP w odpowiedzi na sugestię radnego
Sławomira Lipskiego dot. reklamy wystawy Skarby Faraonów poinformowała, że
będą dwa banery, w tym jeden w Malborku. Przy czym wyjaśniła, ze nie można było
tego przygotować z wyprzedzeniem. W uzupełnieniu Kazimiera Dembińska, główny
księgowy SCK dodała, że banery będą już wisiały w najbliższy poniedziałek.
3) W sprawie wniosku zgłoszonego przez radnego Andrzeja Babieczko w imieniu radnej
Wiesławy Chabowskiej, sołtys Kazimierz Majewski wyjaśnił, że osobiście dokonuje
okoszeń przy kamieniu i przy kościele, w ostatnim okresie kosiła Firma, ale
pozostawiła nie okoszone miejsca.
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Ad pkt 9 Zakończenie obrad
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna XXXIV sesja Rady
Miejskiej odbędzie się pod koniec sierpnia 2013 roku.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXIII 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

Czesława Jaźwińska

Czesław Oleksiak
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