PROTOKÓŁ NR XXXVIII/2014 NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół nr XXXVIII/2014
z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 28 stycznia 2014 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XXXVIII sesji nadzwyczajnej zwołanej na wniosek Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum (wniosek- stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) 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
13 radnych (nieobecni radni: Bartosz Mazerski, Sylwia Monkielewicz. W trakcie sesji
przybyła radna Sylwia Monkielewicz - rada obradowała w 14- osobowym składzie
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Lista obecności Sołtysów stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Lista osób uczestniczących w obradach stanowi załącznik nr 4 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. Zatwierdzenie protokołów z obrad sesji nr XXXVI/2013 z dnia 30 listopada 2013 roku
i protokołu nr XXXVIII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku. Protokoły wyłożone są do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz zostały przesłane na adresy mailowe radnych.
4. Przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014- 2020przedstawi Agnieszka Pasztelaniec z Agencji Rozwoju Pomorza

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2018,
2) zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
3) przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta
i Gminy Sztum na lata 2014-2017,
4) zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: Sztumska Akademia Umiejętności czyli
programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum,
5) zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na
dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji techniczno– projektowo–
środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 603 w celu poprawy
dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze”

6) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
7) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie
pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku
lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

8) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
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wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; referują pkt 5/1 i 2 Danuta
Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy, pkt 5/3 Iwona Wyżykowska, zastępca kierownika Referatu Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Nieruchomościami i Majątku, pkt 5/4 Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty, pkt
5/5 Ryszard Wirtwein, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich, punkty 5/6- 8 Sylwia Mackiewicz,
dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

6. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad- w pkt. 5
dopisać ppkt.1 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie realizacji projektu pn.: „Zintegrowana
współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Malborka”- projekt uchwały przedstawi pani Gabriela Smolińska. Pozostałe
podpunkty zmienią odpowiednio kolejność
Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji obecne są przedstawicielki Związków
Zawodowych Szpitala w Sztumie- Panie zabiorą głos po prezentacji Strategii (..). Na wniosek
Burmistrza (wnioskodawcy sesji nadzwyczajnej) Panie ze Związków Zawodowych ze Szpitala
zabiorą głos po zatwierdzeniu protokołów
- innych propozycji zmian do porządku obrad nie zgłoszono. Porządek obrad stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Ad pkt 3 Zatwierdzenie protokołów z obrad sesji nr XXXVI/2013 z dnia 30 listopada 2013
roku i protokołu nr XXXVII/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku. Protokoły wyłożone były do
wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz zostały przesłane na adresy mailowe radnych.
Radni zapoznali się z treścią protokołów, uwag nie zgłosili i protokoły podpisali
- Głosowanie protokołu nr XXXVI/2013- zatwierdzono jednogłośnie- 13 głosami za
- Głosowanie protokołu nr XXXVII/2013- zatwierdzono jednogłośnie- 13 głosami za
Godz.16,15 w dalszej części obrad udział brała radna Sylwia Monkielewicz – stan Rady 14
osób.
Wystąpienie przedstawicielek Związków Zawodowych szpitala Sztumskiego- Pani Krystyna
Goliat- Związki Zawodowe Pracowników Ochrony Zdrowia i Pani Wioletta SzczerkowskaZakładowa Organizacja Związkowa Pielęgniarek i Położnych.
Głos zabrała Pani Krystyna Goliat informując, że powodem zwrócenia się do tutejszych
radnych jest brak zainteresowania przez Starostę Powiatu Sztumskiego sytuacją szpitala, a
obecna sytuacja szpitala jest tragiczna. Wielokrotnie zwracaliśmy się do Pana Starosty o
pomoc. W ostatniej informacji do Starosty przedstawiono sytuację jaka jest w szpitalu. Po
tej informacji zostały zaproszone na spotkanie. Ze spotkania w Starostwie nie były
zadowolone (..), a pracownicy nie mają Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
zabrano środki z Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej, są potrącane, a nie odprowadzane składki
ZUS i PZU (..). Podobne sytuacje są w szpitalach prowadzonych przez Szpitale Polskie S.A.
w Katowicach- są to szpitale w Drawsku Pomorskim, w Połczynie, w Katowicach- szpital
„Elżbietanki”- można o tym przeczytać w internecie. Następnie Pani Krystyna Goliat
przekazała na ręce Burmistrza, Przewodniczącego Rady i radnych pismo z prośbą o
zainteresowanie się sytuacją w szpitalu w Sztumie w związku z brakiem zainteresowania
przez Starostę Powiatu Sztumskiego. Pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
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Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak stwierdził, że czujemy się odpowiedzialni za losy
naszego szpitala. Przekazuje tę sprawę na serce wszystkich radnych- chociaż organem
prowadzącym jest Starosta Sztumski.
Burmistrz Leszek Tabor uważa, że szpital jest bardzo ważny dla mieszkańców, dla
samorządu, jest praca, jest opieka medyczna, jest bezpieczeństwo zdrowotne.
Przeanalizujemy wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady i radnymi sprawy poruszone w
piśmie i na ile jest to możliwe to pomożemy. Kiedyś odbyło się podobne spotkanie i odniosło
skutek. Na pewno Panie też zostaną zaproszone na to spotkanie.
Ad pkt 4 Przedstawienie projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 20142020. Na wstępie głos zabrał Burmistrz Leszek Tabor informując, że na dzisiejszej zostanie
przedstawiona propozycja projektu Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Sztum. Podstawą do
przegotowania Strategii była uchwała Rady o przystąpieniu do przygotowania Strategii. Jako
gmina braliśmy intensywny udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Województwa
Pomorskiego, która wytycza kierunki rozwoju do 2020 roku. Opracowanie Strategii dla
naszego regionu rozpoczęliśmy w dobrym momencie, łatwiej nam określić naszą specyfikę,
nasze słabe i mocne strony (..). Jest to początek dyskusji i konsultacji społecznych.
Organizowane będą spotkania i konsultacje z różnymi grupami społecznymi, radnymi (..). Na
naszej stronie internetowej jest dostępny projekt Strategii wraz z ankietą.
Następnie Pani Agnieszka Pasztelaniec z Agencji Rozwoju Pomorza dokonała multimedialnej
prezentacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2013-2020 informując, że
Strategia stanowi narzędzie ułatwiające lokalnym władzom i współpracującym z nimi
partnerom społeczno– gospodarczym podejmowanie skutecznych działań mających wpływ
na rozwój społeczno– gospodarczy gminy. Strategia powstała w oparciu o zasadę
zrównoważonego rozwoju, to jest zgodnie z zachowaniem odpowiednio ukształtowanych
relacji pomiędzy wzrostem gospodarczym, a dobrym stanem środowiska i wysoką jakością
życia człowieka (w tym jego zdrowiem). Opracowanie Strategii obejmowało wiele analiz i
działań strategicznych dla lokalnego rozwoju, przy aktywnym udziale szerokiej grupy
odbiorców z terenów Miasta i Gminy Sztum- mieszkańcy, lokalne grupy działania,
przedsiębiorcy, lokalne władze samorządowe itd., działając zgodnie z zasadą dobrego
rządzenia- społeczeństwo obywatelskie. Do najważniejszych działań w ramach
opracowywanej Strategii zaliczyć należy: diagnozę obecnej sytuacji społeczno– gospodarczej
Miasta i Gminy Sztum; syntezę dotychczasowych działań Miasta i Gminy Sztum w
odniesieniu do Strategii Rozwoju obowiązującej do roku 2012; analizę SWOT- mocne i słabe
strony gminy w trzech głównych obszarach- zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura,
mieszkańcy i gospodarka; analizę przyszłych scenariuszy rozwoju Miasta i Gminy Sztum;
określenie wizji, misji rozwoju gminy; wyznaczenie obszarów priorytetowych; celów
strategicznych i operacyjnych wraz ze wskazaniem wskaźników monitorowania strategii
kluczowych dla Miasta i Gminy Sztum; propozycję systemu wdrażania, monitoringu i
ewaluacji Strategii.
- przedłożona informacja została przez Radę przyjęta do akceptującej wiadomości
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 16,40 do 16,55
Ad pkt 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
5.1)

projekt uchwały w sprawie w sprawie realizacji projektu pn.: „Zintegrowana
współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Malborka”- projekt uchwały przedstawi pani Gabriela
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5.2)

5.3)

5.4)

5.5)

5.6)

Smolińska, kierownik Referatu ds. Programów Pomocowych (..)
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14
głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20142018 (uchwała nr XXXI/366/2014) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik
Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady- Komisji
Finansów Publicznych i Rozwoju
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14
głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
projekt uchwały w sprawie zmiany zmian w budżecie gminy na 2014 rok (uchwała
nr XXXI/367/2014) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy
informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady- Komisji Finansów
Publicznych i Rozwoju
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14
głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu
Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Sztum na lata 2014-2017 rok (uchwała nr
XXXI/368/2014) przedstawiła Iwona Wyżykowska, zastępca kierownika Referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując
o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14
głosami za i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: Sztumska
Akademia Umiejętności czyli programy rozwojowe szkół podstawowych z terenu
Miasta i Gminy Sztum (uchwała nr XXXI/369/2014) przedstawiła Katarzyna
Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty informując o
pozytywnej opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14
głosami za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji
techniczno– projektowo– środowiskowej dla potrzeb przebudowy drogi wojewódzkiej Nr
603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze”

5.7)

(uchwała nr XXXI/370/2014) przedstawił Ryszard Wirtwein, kierownik referatu
Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich informując o pozytywnej opinii
resortowej komisji Rady- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14
głosami za i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
projekt uchwały w sprawie zmiany ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020 (uchwała nr XXXI/371/2014) przedstawiła Sylwia Mackiewicz,
dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informując o pozytywnej
opinii resortowej komisji Rady, tj. Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
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5.8)

5.9)

uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14
głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim
programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (uchwała nr XXXI/372/2014) przedstawiła
Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady, tj. Komisji Edukacji,
Kultury i Spraw Społecznych
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14
głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020Zakończenie obrad (uchwała nr XXXI/373/2014) przedstawiła Sylwia
Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informując
o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady, tj. Komisji Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych. W uzupełnieniu uzasadnienia do uchwały Burmistrz Leszek Tabor
dodał, że projekt uchwały jest konsekwencją stanowiska, które Rada podjęła o
podwyższeniu kryterium dochodowego
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14
głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu

Ad pkt 6 Zakończenie obrad
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna XXXIX sesja Rady
Miejskiej odbędzie się na przełomie miesiąca luty/marzec 2014
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXVIII nadzwyczajnej sesji zwołanej na
wniosek Burmistrza Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując
za udział
Czas trwania obrad od godz. 16,oo do 17,15

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesława Oleksiak
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