PROTOKÓŁ Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr XXXV/2013
z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Sztumie
w dniu 5 października 2013 roku

Ad pkt 1 Otwarcia obrad XXXV sesji dokonał Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak.
Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: zaproszonych gości, sołtysów, radnych
powiatowych, przedstawicieli mediów- prasy lokalnej i telewizji , burmistrzów, kierowników
referatów Urzędu Miasta i Gminy, dyrektorów jednostek gminnych, pracowników Urzędu
i radnych Rady Miejskiej.
Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15- osobowy skład Rady w obradach udział brało
11 radnych (nieobecni radni: Kazimierz Barański, Waldemar Fierek, Bartosz Mazerski).
W trakcie sesji doszedł radny Mirosław Kozłowski- rada obradowała w 12- osobowym
składzie
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. Zatwierdzenie protokołu nr XXXIV/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku. Protokół
wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na adresy mailowe radnych
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności
międzysesyjnej
5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok złożonych Burmistrzowi
Miasta i Gminy Sztum
6. Informacja z analizy z oświadczeń majątkowych za 2012 rok złożonych przez radnych
Rady Miejskiej w Sztumie
7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2018
2) zmiany w budżecie gminy na rok 2013
3) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki
niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna
przyjazna środowisku i efektywność energetyczna- Działanie 9.3 Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej- plany gospodarki niskoemisyjnej (KONKURS nr
2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013
4) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Sztum na lata 2013 -2018”
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5) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości o numerze ewidencyjnym 573/6
stanowiącej własność gminy na nieruchomości o numerze ewidencyjnym 573/17 i
580/1 stanowiące własność osób fizycznych, położone w Sztumie przy ul.
Osińskiego, obręb 2 Miasta Sztum
6) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Sztumie przy
ul. Nowowiejskiego 18 A/7
7) przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obszaru w obrębie Sztumskie Pole” uchwalonego uchwałą nr XXVII/182/2008
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2008 roku
8) zmiany uchwały dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Sztumie na II półrocze 2013 roku; referują pkt 7/1 i 2 Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i
Gminy; pkt 7/3 Ryszard Wirtwein, kierownik Referatu GKiSO; pkt 7/4- 7 Agnieszka Topolewska- Reksa,
kierownik Referatu PP,GNiM; pkt 7/8 Adam Kaszubski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej

8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
10. Zakończenie obrad
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił następujące autopoprawki do porządku obrad
sesji Rady Miejskiej:
1) w pkt 7 wpisać ppkt 1 w brzmieniu następującym: podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Gminie Stary Targ na dofinansowanie zadania pn.
„Zakup toru przeszkód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szropach zgodnie z normą
CTiF”
2) W pkt 7, ppkt 2 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Sztumskiemu na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3113G Polaszki –
Mikołajki Pomorskie od km 0+000 do km 2+514, długości odcinka 2,514 km
realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –
Rozwój” edycja 2014 – projekty uchwały przedstawi Ryszard Wirtwein, kierownik
Referatu gospodarki komunalnej. Pozostałe punkty zmienią odpowiednio kolejność
3) W pkt 7 dopisać ppkt 10 dot. podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2013 roku- przedstawi Adam
Kaszubski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- innych propozycji zmian nie zgłoszono do porządku obrad. Porządek obrad stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu

Ad pkt 3 Protokół nr XXXIV/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku do wglądu wyłożony był w
Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na adresy e-mailowe radnych. Radni zapoznali się z
treścią protokołu. Uwag nie zgłosili i protokół podpisali.
Przed przestąpieniem do głosowania Przewodniczący Rady skierował pytanie do radnych, czy
w tym momencie radni chcą zgłosić uwagi do protokołu. Radni uwag nie zgłosili i w wyniku
głosowania protokół zatwierdzili jednogłośnie – 12 głosami za
Ad pkt 4 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum, który przedstawił informację z działalności
międzysesyjnej. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
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Ad pkt 5 Sekretarz Miasta i Gminy Daria Mietlewska- Dura przedstawiła informację z
analizy oświadczeń majątkowych za 2012 rok złożonych Burmistrzowi Miasta i Gminy
Sztum. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu
Ad pkt 6 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił informację z analizy z
oświadczeń majątkowych za 2012 rok złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Sztumie.
Informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
Ad pkt 7 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
7.1) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stary Targ na
dofinansowanie zadania pn. „Zakup toru przeszkód dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szropach zgodnie z normą CTiF” (uchwała nr XXXV/326/2013) przedstawił Ryszard
Wirtwein, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich
informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej (to jest Komisji
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa i Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
Rady Miejskiej)
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 12 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
7.2) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na
dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 3113G Polaszki – Mikołajki Pomorskie
od km 0+000 do km 2+514, długości odcinka 2,514 km realizowanych w ramach
rządowego Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” edycja 2014
(uchwała nr XXXV/327/2013) przedstawił Ryszard Wirtwein, kierownik referatu
Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich informując o pozytywnej opinii
resortowej komisji Rady Miejskiej (to jest Komisji Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa);
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 12 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
7.3) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20132018 (uchwała nr XXXV/328/2013) przedstawiła Teresa Zgubińska, p.o. kierownika
referatu Finansowo- Budżetowego informując o pozytywnej opinii Komisji Finansów
Publicznych i Rozwoju
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 12 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
7.4) projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013 (uchwała nr
XXXV/329/2013) przedstawiła Teresa Zgubińska, p.o. kierownika referatu
Finansowo- Budżetowego informując o pozytywnej opinii Komisji Finansów
Publicznych i Rozwoju
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 12 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
o Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz.
10,05 do 10,30. Po przerwie Przewodniczący Rady w ramach autopoprawki
zgłosił wykreślenie w punkcie 7 ppkt 6- projekt uchwały w sprawie sprzedaży w
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7.5)

7.6)

7.7)

7.8)
7.9)

drodze przetargu nieruchomości lokalowej położonej w Sztumie przy ul.
Nowowiejskiego 18 A/7. Z uwagi na negatywną opinię resortowej komisji Rady
Burmistrz nie kierował tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji,
uwzględniony w porządku obrad został przez pomyłkę. Z tego względu, że
autopoprawka nie została zgłoszona we właściwym punkcie Przewodniczący
Rady poddał pod głosowanie „kto jest za wykreśleniem tego punktu z porządku
obrad”- w wyniku głosowania radni jednogłośnie wyrazili zgodę na wykreślenie
z porządku obrad pkt-u 7.8. (12 głosami za)
projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania
planu gospodarki
niskoemisyjnej realizowanego w ramach Priorytetu IX
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej- plany
gospodarki niskoemisyjnej (KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013) współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007 – 2013 (uchwała nr XXXV/330/2013) przedstawił Ryszard
Wirtwein, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich
informując o pozytywnej opinii resortowej komisji- Komisji Gospodarki Komunalnej
i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej)
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 12 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Sztum na lata 2013 -2018” (uchwała nr
XXXV/331/2013) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik referatu
planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i majątku informując o
pozytywnej opinii Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 12 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości o numerze
ewidencyjnym 573/6 stanowiącej własność gminy na nieruchomości o numerze
ewidencyjnym 573/17 i 580/1 stanowiące własność osób fizycznych, położone w
Sztumie przy ul. Osińskiego, obręb 2 Miasta Sztum (uchwała nr XXXV/332/2013)
przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik referatu planowania
przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i majątku informując o pozytywnej
opinii Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 12 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
wykreślony z porządku obrad
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole”
uchwalonego uchwałą nr XXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30
sierpnia 2008 roku (uchwała nr XXXV/333/2013)
przedstawiła Agnieszka
Topolewska- Reksa, kierownik referatu planowania przestrzennego, gospodarki
nieruchomościami i majątku informując o
pozytywnej opinii Komisji Wsi,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
;
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- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 12 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
7.10) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze 2013 roku (uchwała nr
XXXV/334/2013) przedstawił Adam Kaszubski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 12 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu

Ad pkt 8 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił następujące informacje z okresu
międzysesyjnego:
1) Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” zwrócił się z prośbą o ufundowanie
nagród na II Mistrzostwa Miasta i Gminy Sztum w ramach Pucharu Pomorza w Nordic
Walking organizowanego w dniu 14 września 2013 roku – na ten cel z Funduszu Rady
przeznaczyłem 150 zł.
2) Stowarzyszenie „Przystanek Sztumska Wieś” na dofinansowanie organizacji Szwedzkiego
Marszu Nordic Walking podczas Dni Ziemi Sztumskiej otrzymało ze środków Funduszu Rady
150 zł.
3) Sztumski Klub Tenisa Ziemnego „BREAK POINT” z Czernina zwrócił się z prośbą
o wsparcie finansowe na organizację turnieju tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży na zakup
pucharów, dyplomów oraz nagród pocieszenia (...). Na ten cel z Funduszu Rady przekazałem
100 zł.

Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) Radny Adam Kaszubski zgłosił, że z dniem 31 grudnia 2013 roku kończy się możliwość

2)
3)

4)

5)

korzystania z programu dotyczącego zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy realizujących nowe
inwestycje na terenie Miasta i Gminy Sztum. Czy w związku z tym gmina planuje wdrożenie
innego podobnego programu funkcjonującego na podobnych zasadach, lub innego programu
pomocowego dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy?
Radny Andrzej Murawski zapytał w imieniu mieszkańców, czy w związku z rozbiórką toalet
miejskich będą w innym miejscu dostępne toalety miejskie?
Radny Mirosław Kozłowski zgłosił, że z dniem 1 października br. nie kursują autobusy z
Kwidzyna do Gdańska przez Sztum. Pytają zwłaszcza dojeżdżający studenci do Gdańska, czy
gmina ma możliwość partycypacji w kosztach przywrócenia kursowania autobusów na tej
trasie (..)
Radny Sławomir Lipski zgłosił, że był prowadzony remont drogi w Zajezierzu w kierunku
cmentarza Parleta i zakończono na pewnym etapie- na wysokości jego posesji. Zapytał, czy
remont będzie kontynuowany?. Następnie radny zgłosił problem związany z brakiem
numeracji budynków, co jest przyczyną błądzących karetek pogotowia. Proponuje rozważyć
umieszczenie planów budynków w danych miejscowościach.
Radny Henryk Piepiórka przekazał słowa podziękowania pani Krzysztofie Parafiniuk za
szybkie i sprawne spowodowanie wykonania pieca w budynku komunalnym w Białej Górze
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6) Radna Elżbieta Wysocka zgłosiła, że nie otrzymała odpowiedzi na zgłoszony na ostatniej sesji
wniosek dotyczący braku prądu w byłej świetlicy wiejskiej w Postolinie. Brak prądu utrudnia
działalność miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

Ad pkt 9 Udzielono następujących odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
1) Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego dot.
zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy (..) wyjaśnił, że będzie kontynuacja. Nie mniej jednak zależy
to od ustaleń Komisji Europejskiej. Przystąpimy do opracowania jak tylko będą prawne
możliwości

2) W odpowiedzi na pytanie radnego Andrzeja Murawskiego w sprawie dostępu
mieszkańców do toalet miejskich Burmistrz Leszek Tabor wyjaśnił, że przy nowej hali
targowej planowane jest wykonanie całego węzła sanitarnego o charakterze szaletu
miejskiego. Obecnie doraźnie toalety są przy terenie rekreacyjnym
3) W sprawie zawieszenia kursowania autobusy z Kwidzyna do Gdańska przez Sztum
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak wyjaśnił, że w tej sprawie rozmawiał z
Przewodniczącym Rady Powiatu w Kwidzyna, który obiecał, że sprawą się zajmie. W
uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor dodał, że są to pierwsze „ofiary” mostu w Kwidzynie.
W tej sprawie interweniowałem w PKS w Kwidzynie, byłem u Marszałka Województwa
Pomorskiego. Województwo nie ma żadnych możliwości prawnych. Niestety PKS zadziałał
wyprzedzając innych przewoźników i to naszym kosztem nie informując nas o tym.
Największy problem dotyczy Nowej Wsi, gdyż nie ma tam Rydwanu, Latochy, kolei, poza
autobusem szkolnym. Jednakże linie szkolne nie są w stanie obsłużyć. Spółka oceniła, że
przez most jest szybciej i koszty są niższe. Marszałek Województwa nie ma wpływu .
Sytuacja się nie zmieni jeżeli chodzi o dojazdy do Gdańska i nie można dofinansować
komunikacji pozamiejskiej. Gmina nie ma prawnych możliwości. Nie mniej jednak będziemy
rozmawiać, ale oni oceniają pod względem ekonomicznym. My możemy pomów w skali
lokalnej Sztum- Nowa Wieś (odpowiedź na wniosek zgłoszony przez radnego Mirosława
Kozłowskiego) .
4) Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich Ryszard Wirtwein w
odpowiedzi na pytanie radnego Sławomira Lipskiego w sprawie remont drogi w Zajezierzu
w kierunku cmentarza Parleta (..) wyjaśnił, że były to roboty cząstkowe. Obecnie prowadzone
są poprawki. W roku bieżącym nie będzie już dodatkowych robót, gdyż Firma nie jest
zainteresowana dalszymi pracami uzupełniającymi z uwagi na to, że mocno zaniżyła swoją
ofertę. Natomiast Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik referatu planowania
przestrzennego, gospodarki nieruchomościami (..) udzieliła odpowiedzi na wniosek dotyczący
braku numeracji budynków informując, że sprawa analizowana jest wspólnie z referatem
gospodarki komunalnej. Jesteśmy w trakcie oznakowania miejscowości, głównie: Zajezierze,
Gościszewo, Kępina (..). Radna Wiesława Chabowska zwróciła uwagę, że problem
numeracji budynków występuje w Sztumskiej Wsi. W uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor
podał, że został powołany Zespół i poleciłem tą sprawę panu Kłopotowskiemu, który jest
gospodarzem gminy. Pewne rozwiązania są już gotowe i system numeracji chcemy
wprowadzić.
5) W odpowiedzi na wniosek radnej Elżbiety Wysockiej w sprawie braku prądu w byłej
świetlicy wiejskiej w Postolinie Prezes PWiK Władysław Lewko poinformował, że
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zainteresuje się sprawą, gdyż na dzień dzisiejszy nie zna tej sprawy. Radna Wysocka dodała,
że brak jest również prądu na korytarzu w przedszkolu i bibliotece.

Ad pkt 10 Zakończenie obrad:
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna XXXVI sesja Rady
Miejskiej odbędzie się na przełomie miesiąca października/listopada br. w zależności od
potrzeb

W związku z wyczerpaniem obrad XXXV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady
Czesław Oleksiak zamknął obrady, dziękując za udział

Czas trwania obrad od godz. 10,oo do 12,15

Protokołowała
Czesława Jaźwińska

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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