PROTOKÓŁ Z OBRAD XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół nr XXXIV/2013
z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 sierpnia 2013 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XXXIV 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 (nieobecny Adam Kaszubski)
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 porządku obrad
3. Zatwierdzenie protokołu nr XXXIII/2013 z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 09 lipca 2013roku. Protokół do wglądu wyłożony w Biurze Rady Miejskiej i
przesłany na adresy mailowe radnych.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności międzysesyjnej.
5. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I
półrocze 2013 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2013 r., informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Sztumskiego Centrum Kultury za I półrocze 2013 r.
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013- 2018
2) zmiany w budżecie gminy na rok 2013,
3) przyjęcia „Programu Naprawczego Środowiskowego Domu Samopomocy w
Czerninie na lata 2013-2014”,
4) sprzedaży udziału 0,3454 do nieruchomości oznaczonej numerem 124/1 zabudowanej
budynkiem mieszkalnym nr 29 i gospodarczym położonej w miejscowości Piekło z
przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości osobie,
która zamierza ten udział nabyć,
5) sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami 106/12 i 106/14 położonych w
obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole w drodze przetargu,
6) sprzedaży części nieruchomości oznaczonej nr 10/22 położonej przy ul. Radosnej w
Sztumie z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości osobie, która zamierza ją nabyć,
7) sprzedaży nieruchomości o numerze ewidencyjnym 255 położnej w obrębie
geodezyjnym Sztumska Wieś z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, która zamierza ją nabyć,
8) rozpatrzenia skargi Pani Anny Kozubal,
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9) zmiany statutu Sztumskiego Centrum Kultury
referują pkt 6/1i 2 Danuta Wiatrowska, Skarbnik MiG, pkt 6/3 Sylwia Mackiewicz, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej , pkt 6/4-8 Agnieszka Topolewska-Reksa, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku; pkt 6/9 Mariola Prądzyńska, inspektor Refartu ds. Programów Pomocowych (…)

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
9. Zakończenie obrad
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad wnosząc o
dopisanie pkt 4- jako część uroczystą sesji, na której zostaną wręczone akty nadania stopnia
nauczyciela mianowanego i przyjęcia ślubowania. Pozostałe punkty zmienią odpowiednio
kolejność
Ponadto w punkcie 6 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił o dopisanie
dodatkowego ppkt. 9 w brzmieniu następującym: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Sztumskiego
nieruchomości położonej w obrębie I miasta Sztum- dotychczasowy ppkt 4- pozostałe ppkty
zmienią odpowiednio kolejność
Ad pkt 3 Protokół nr XXXIII/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.
Ad pkt 4 Część uroczysta sesji- wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i
przyjęcia ślubowania. Na wstępie Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor odczytał rotę
ślubowania, po której niżej wymienione Panie wypowiedziały słowo „ślubuję”. Panie z rąk
Burmistrza i Przewodniczącego Rady otrzymały akty nadania stopnia nauczyciela
mianowanego wraz z gratulacjami i okolicznościowymi wiązankami kwiatów, tj:
1)
2)
3)
4)
5)

Pani Leokadia Laskowska
Pani Małgorzata Rozenberg
Pani Joanna Kaszuba
Pani Ewelina Muntowska
Pani Karolina Wensierska

Ad pkt 5 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił
głosu Burmistrzowi Miasta i Gminy Leszkowi Taborowi, który przedstawił informację z
działalności międzysesyjnej;
- informacja przez Radę została przyjęta do akceptującej wiadomości i stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu
Ad pkt 6 Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor przekazał na ręce Przewodniczącego Rady
Miejskiej Czesława Oleksiaka informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy
Sztum za I półrocze 2013 r., informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2013 r., informację o
przebiegu wykonania planu finansowego Sztumskiego Centrum Kultury za I półrocze 2013 r.
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Powyższe informacje zostały również przesłane na adresy mailowe radnych i stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 7 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
5.1) projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2018
(uchwała Nr XXXIV/316/2013) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy
informując o pozytywnej opinii resortowej komisji- Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju;
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie – wynikiem głosów 14 za i stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
5.2) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok (uchwałą Nr
XXXIV/317/2013) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji- Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie – wynikiem 14 za i stanowi załącznik nr 8
do niniejszego protokołu.
5.3) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Naprawczego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czerninie na lata 2013-2014”, (uchwała Nr XXXIV/318/2013) przedstawiła
Sylwia Mackiewicz, Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych;
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie – wynikiem 14 za i stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu.
5.4) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie
darowizny na rzecz Powiatu Sztumskiego nieruchomości położonej w obrębie I miasta Sztum
(uchwała nr XXXIV/319/2013) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik
referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji.
Na wstępie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor informując, że odbyły się
różne spotkania, na których zadecydowano, że najbardziej skutecznym sposobem pomocy
powiatowi sztumskiemu byłoby pozyskanie gruntów najbliżej położonych zasypanego rowu
odwadniającego. Rów odwadniający, który był własnością publiczną, później we władaniu
Państwowego Gospodarstwa Rybackiego. Następnie należał do Agencji Nieruchomości
Rolnych, która go sprzedała. Burmistrz zacytował oczekiwania pana Antoniego Fili:
1. „Sprzedaż nieużytku z przeznaczeniem na parking dla pracowników firmy Fila w
wielkości 30 arów. Dotyczy to działki 372 w obrębie Sztumskie Pole. Wycena według cen
realizacji sprzedaży gruntów w bezpośrednim sąsiedztwie.
2. Wymiana gruntu wg szkicu dostarczonego stronom – dawna działka 238/1 z poszerzeniem
o powierzchni ok. 1 ha i gruntu obejmującego działki 251 i 250, stanowiące własność A. i
A. Fila. Wycena według cen gruntów rolnych w gminie Sztum.
3. Przekształcenie wieczyste użytkowania wieczystego na prawo własności z maksymalną
bonifikatą dopuszczalną prawem, w terminie niezwłocznym.
Dotyczy to gruntu w gminie Sztum. Podstawą będzie wycena rzeczoznawcy urzędu. Wycena
zostanie krytycznie oceniona przez obie strony i przyjęta w zakresie prawem dopuszczalnym.
Antoni Fila w razie rozbieżności zleci wycenę wybranych przez siebie uprawnionemu
rzeczoznawcy (..)”.
Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor wyjaśnił, że prawo wynikające z ustawy o
gospodarce nieruchomościami bardzo precyzyjnie określa tryb postępowania w sprawie
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zbywania gruntów. Ponadto ustosunkował się do propozycji radnego Waldemara Fierka
zgłoszonej na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady Miejskiej w dniu 20 sierpnia
2013 roku, że skoro gmina nie jest stroną w toczącym się sporze to niech przekaże grunty
Starostwu i to powiat dokona wymiany. Ponadto Burmistrz poinformował, że stanowisko
gminy zostało opublikowane na stronie internetowej gminy www.sztum.pl. Ponadto zamiana
gruntów między gminą i Alicją i Antonim Fila w Parku Miejskim i w Sztumskim Polu oraz
przekształcenie użytkowania wieczystego na własność nie mają związku z uregulowaniem
odwodnienia ul. Kochanowskiego między Starostwem, a Alicją i Antonim Fila i podlegają
oddzielnej procedurze. Kolejna informacja podana przez Burmistrza- dnia 27 sierpnia 2013
roku Starostwo Powiatowe otrzymało decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, która obejmuje rów odprowadzający wody opadowe z ul. Kochanowskiego do
Jeziora Barlewickiego. Ta decyzja otwiera drogę do negocjacji z właścicielami lub
wywłaszczenia. Przed przystąpieniem do wywłaszczenia należy zaproponować grunty
zamienne. Starostwo Powiatowe nie posiada takich gruntów w tym rejonie. Dlatego dobrze
wyposażyć się w takie grunty, aby ułatwić wywłaszczenie. Propozycja darowizny gruntu dla
Starostwa ułatwi procedurę. Są to przesłanki, które spowodowały, że pod obrady sesji
przedstawiono taką propozycję projektu uchwały.
Radny Henryk Piepiórka zapytał, w którym miejscu przewidywany jest parking przy firmie
Fila. Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor w odpowiedzi wyjaśnił, że dotyczy to działki
po drugiej stronie firmy Fila jest to teren około 60 arów. Jest to dobry moment, gdyż zostały
dokonane podziały geodezyjne i są ustalone wjazdy. Zainteresowanie jest ze strony firmy
ELITA i Fila.
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w
formie darowizny na rzecz Powiatu Sztumskiego nieruchomości położonej w obrębie I miasta
Sztum - uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie- 14 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 10 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 sprzedaży udziału 0,3454 do nieruchomości oznaczonej
numerem 124/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 29 i gospodarczym położonej w
miejscowości Piekło z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości osobie, która zamierza ten udział nabyć (uchwała nr XXXIV/320/2013)
przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik referatu Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując o pozytywnej opinii resortowej komisji.
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu

5.6) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonych numerami 106/12 i
106/14 położonych w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole w drodze przetargu (uchwała nr
XXXIV/321/2013) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji - Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa Rady miejskiej
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- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
Z dalszej części obrad zwolniła się radna Sylwia Monkielewicz- stan Rady 13 osób
5.7) projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej nr 10/22
położonej przy ul. Radosnej w Sztumie z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości osobie, która zamierza ją nabyć (uchwała nr
XXXIV/322/2013) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa.
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
5.8) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości o numerze ewidencyjnym 255
położnej w obrębie geodezyjnym Sztumska Wieś z przeznaczeniem na poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, która zamierza ją nabyć
(XXXIV/323/2013) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji - Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
5.8) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Kozubal (uchwała nr
XXXIV/324/2013) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej;
W dyskusji udział brali: Radny Henryk Piepiórka zapytał, czy Pani Anna Kozubal była
poinformowana o terminie przetargu. W odpowiedzi Agnieszka Topolewska- Reksa
wyjaśniła, że ogłoszenie o przetargu było podane do publicznej wiadomości poprzez
informację w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej.
Ponadto dotychczasowy dzierżawca otrzymał wypowiedzenie umowy dzierżawy z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
5.8) projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Sztumskiego Centrum Kultury (uchwała nr
XXXIV/325/2013) przedstawiła Mariola Prądzyńska, inspektor referatu ds. Programów
Pomocowych (..) informując o pozytywnej opinii resortowej komisji- Komisji Edukacji,
Kultury i Spraw Społecznych;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
Ad pkt 6 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił następujące informacje z okresu
międzysesyjnego:
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1) Publiczne Przedszkole nr 1 w Sztumie im. Kubusia Puchatka przekazało piękny Medal
Dla Przyjaciela Dzieci– podziękowanie za dofinansowanie Festynu Rodzinnego
zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci” i Publiczne Przedszkole nr 1
2) Wojewoda Pomorski pismem z dnia 11 lipca br. przesłał skargę pani Anny Kozubal. W
sprawie jej rozstrzygnięcia na dzisiejszej sesji została podjęta stosowna uchwała
3) Pismem z dnia 16 lipca 2013 roku Wojewoda Pomorski przesłał rozstrzygnięcie
nadzorcze dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały nr XXXII/304/2013 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztum w latach 2013- 2018
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) Radny Andrzej Murawski podziękował kierownikowi referatu Gospodarki Komunalnej
za wykoszenie pobocza drogi od mostku w kierunku terenu rekreacyjnego- wniosek
zgłaszał na posiedzeniu komisji. Zgłosił, niesprawne jedno z urządzeń fitness na terenie
rekreacyjnym oraz zły stan techniczny chodnika przy ulicy Mickiewicza od sklepu
Biedronka w kierunku Bastera
2) Radny Kazimierz Barański w imieniu mieszkańców Czernina zgłosił skargi na zapachy
z fermy oraz hałas i zapachy z firmy Elstar
3) Radna Elżbieta Wysocka zgłosiła wyłączenie prądu na byłej sali gimnastycznej, z której
korzystają mieszkańcy wsi
4) Radny Henryk Piepiórka podziękował kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej
za remont dróg w Koniecwałdzie. Zgłosił zły stan drogi gminnej- za Koniecwałdem do
Grzępy, w Piekle nie świecą lampy uliczne. Zapytał, czy planowane jest wykonanie
wodociągu dla mieszkańców w Grzępie- „od torowiska górę”
5) Radna Wiesława Chabowska zgłosiła zarwania drogi w Parowach- między posesją pp.
Durmałów, a Jędrzejewskich. Zwróciła uwagę na stan drogi w kierunku Zakładu
Rolnego w Sztumskiej Wsi („coś się dzieje z nawierzchnią”)- prawdopodobnie jest to
droga krajowa lub wojewódzka. Zgłosiła wniosek o odkrzaczenie skrzyżowania
Kwidzyn- Ryjewo- teren byłej mleczarni- niewidoczny jest wjazd. Teren „po kamieniu
Szwedzkim” jest zarośnięty, są tam jeszcze szlachetne krzewy, które proponuje
przenieść w inne miejsce.
6) Radny Waldemar Fierek zgłosił dziurę w asfalcie w Czerninie- droga na skrzyżowaniu
ulicy Akacjowa- Donimirskich- od dwóch tygodni dziura jest ogrodzona
7) Radny Bartosz Mazerski podziękował wszystkim, którzy oddali na niego głos w II
edycji Idee Cafe. Osobne podziękowania za życzliwość i pomoc przekazał Panu
Burmistrzowi i pracownikom Urzędu
8) Sołtys Agnieszka Ścisłowska zapytała kiedy zostanie wykonany plac zabaw w
Koniecwałdzie i jakie będzie wyposażenie?

Ad pkt 8 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na wniosek radnego Andrzeja Murawskiego
dot. złego stanu chodnika przy ulicy Mickiewicza od sklepu Biedronka w kierunku
restauracji Baster wyjaśnił, że jest to pas drogi krajowej. Zaangażowaliśmy się w
wykonanie dokumentacji, aby ten odcinek został zmodernizowany, ale plany
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad się zmieniły. Ponadto jest tam część
chodnika prywatnego
W odpowiedzi na wniosek mieszkańców Czernina zgłoszony przez radnego
Kazimierza Barańskiego w sprawie zapachów z fermy i hałasu oraz fetoru z firmy
Elstar Burmistrz poinformował, że sprawę zgłosimy (..)
Burmistrz Leszek Tabor stwierdził, że wniosek o naprawę oświetlenia w byłej sali
gimnastycznej zgłosimy do PWiK-u (odpowiedź na wniosek radnej Elżbiety
Wysockiej)
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Ryszard Wirtwein w odpowiedzi na
wniosek radnego Henryka Piepiórki dot. remontu drogi w Koniecwałdzie w kierunku
Grzępy i wykonanie wodociągu w Grzępie wyjaśnił, że we wrześniu planujemy
remonty dróg łącznie z przycinką drzew i krzewów w okolicach Koniecwałdu po
lewej i po prawej stronie drogi
W odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez radną Wiesławę Chabowską dot. zarwanej
drogi w Parparach i uporządkowania terenu „po kamieniu” kierownik referatu GK
Ryszard Wirtwein wyjaśnił, że remonty trwają i rusza II etap remontu dróg. Po sesji
zaprasza radną w celu ustalenia szczegółów
W odpowiedzi na wniosek radnego Waldemara Fierka w sprawie naprawy drogi w
Czerninie- dziura w asfalcie, Ryszard Wirtwein poinformował, że dziura zostanie
załatana, jest to w trakcie realizacji- podpisano zlecenie na wykonanie przez firmę
Błysk
Na wniosek Agnieszki Ścisłowskiej, Sołtysa wsi Koniecwałd w sprawie placu zabaw w
Koniecwałdzie Burmistrz poinformował, że plac zabaw będzie wykonany. W
uzupełnieniu Ryszard Wirtwein dodał, że po sesji poinformuje o szczegółach
wyposażenia.

Ad pkt 9 Zakończenie obrad
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna XXXV sesja Rady
Miejskiej odbędzie się na przełomie miesiąca września/października 2013 roku.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.

Czas trwania obrad od godz. 16,oo do 18,30

Protokołowała
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie
Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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