PROTKÓŁ NR XXXIX.2014 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr XXXIX/2014
z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 8 marca 2014 roku

Ad pkt 1 Otwarcia obrad XXXIX sesji dokonał Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak. Przywitał
wszystkich przybyłych na sesję: zaproszonych gości, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czerninie,
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: Róża Banasik- Zarańska, Wiesława Chabowska, Bartosz Mazerski, Sylwia
Monkielewicz. 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 XXXVIII/2014 z dnia 28 stycznia 2014 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. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2018,
2) zmiany w budżecie gminy na 2014 rok– pkt 5/1 i 2 przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik
Miasta i Gminy
3)

zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta i Gminy Sztum konsultacji
społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum - Daria Mietlewska- Dura,
Sekretarz Miasta i Gminy

określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2014
5) zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości- pkt 5/4 i 5 referuje
4)

Ryszard Wirtwein, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich

zmiany Uchwały Nr XXII/196/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia
2012r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sztum na
lata 2012– 2020;
7) przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata 2014 – 2020;
8) nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu części nieruchomości oznaczonej nr
497/6 położonej w obrębie 2 miasta Sztum oddanej w użytkowanie wieczyste
Spółdzielni Mieszkaniowej w Sztumie
6)
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9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)
17)

sprzedaży cz. nieruchomości ozn. nr 192 poł. przy ul. Wojciechowskiego w Sztumie
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych osobom,
które zamierzają je nabyć
sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 29/2 położonej przy ul. Chopina w Sztumie
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobom,
które zamierzają ją nabyć
nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu części nieruchomości oznaczonych nr
125/114 i 125/115 położonych w ob. geodezyjnym Barlewice, w m. Czernin z
przeznaczeniem pod drogę służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkańców
sprzedaży części nieruchomości oznaczonych nr 60/18 położonej w obrębie 4 miasta
Sztum przy ul. Żeromskiego z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości, osobie która zamierza ją nabyć
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas
nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób nieruchomości wymienione
w załączniku do uchwały
zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 372/1 położonej w obrębie
geodezyjnym Sztumskie Pole w drodze przetargu
zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 372/2 położonej w obrębie
geodezyjnym Sztumskie Pole w drodze przetargu
zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 573/7 położonej w obrębie 2
Miasta Sztum przy ul. Osińskiego w drodze przetargu
nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości lokalowych i gruntowych
położonych w obrębie geodezyjnym Barlewice i Sztumska Wieś od Agencji
Nieruchomości Rolnych- pkt 5/6- 17 referuje Agnieszka Topolewska- Reksa, Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku

zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie na rok 2014Czesław Oleksiak, Przewodniczący Rady Miejskiej;
19) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na I
półrocze 2014 roku- Adam Kaszubski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6. Obwieszczenie w sprawie tekstu jednolitego uchwały dot. regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sztum- Ryszard Wirtwein, Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013- Adam Kaszubski,
18)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak do porządku obrad zgłosił autopoprawkę- w
punkcie 5 dopisać kolejny podpunkt 20 w brzmieniu następującym: podjęcie uchwały w
sprawie użyczenia na czas określony części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie III
m. Sztum na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” w
Dzierzgoniu- uchwałę przedstawi Agnieszka Topolewska- Reksa
Innych propozycji nie zgłoszono do porządku obrad i Przewodniczący Rady przystąpił do
realizacji porządku obrad. Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu
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Część uroczysta sesji: na wstępie Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak stwierdził, że ma
wielką przyjemność poinformować, że Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Czernina po raz
kolejny zajęły zaszczytne I miejsce. Tym razem w „IV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich –
Żuławy i Powiśle” w Starym Polu w dniu 26 lutego 2014 roku – przekazał serdeczne
gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów osiągnięć w upowszechnianiu kultury i tradycji
polskiej wsi- dzięki temu Czernin jest dostrzegany, a nasza gmina promowana. Życząc, by nie
zabrakło zdrowia, pogody ducha, ciągłego uśmiechu na twarzy, a praca społeczna dostarczała
wiele zadowolenia i satysfakcji.
Burmistrz Leszek Tabor przekazał Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Czernina list
gratulacyjny oraz nagrodę – wspólnie z Przewodniczącym Rady Czesław Oleksiak wręczono
Paniom po symbolicznej róży
Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesje zaproszeni byli Pani Agnieszka
Borowska i Pan Adam Szpalerski w celu podziękowania i przekazania gratulacji z tej okazji,
że Agnieszka Borowska, podopieczna trenera Adama Szpalerskiego startująca w 58
Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce w Hali Ergo Arena w Sopocie
obroniła tytuł mistrzyni Polski w 5-boju. Jednakże z ważnych powodów nie mogli
uczestniczyć w dzisiejszej sesji. Zostali zaproszeni na 12 marca br. na godz. 10,30
Solenizantami w okresie międzysesyjnym byli:
1) Gabriela Smolińska
2) Kazimierz Barański
3) Mirosław Kozłowski
Solenizantom złożono życzenia oraz wręczono okolicznościowe wiązanki kwiatów

Ad pkt 3 Protokół nr XXXVIII/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku wyłożony był do wglądu
w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na adresy mailowe radnych.
Radni zapoznali się z treścią protokołu, uwag nie zgłosili i protokół podpisali
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod głosowanie protokół nr XXXIX/2014- protokół
zatwierdzono jednogłośnie- 11 głosami za

Ad pkt 4 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Burmistrzowi Miasta i Gminy Leszkowi Taborowi, który przedstawił informację z
działalności międzysesyjnej
- przedstawiona informacja została przez Radę przyjęta do akceptującej wiadomości i stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
Ad pkt 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
5.1) zgodnie z porządkiem obrad sesji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Teresie Zgubińskiej, p.o. zastępcy Kierownika Referatu Finansowo- Budżetowego, która
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przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2014- 2018 (uchwała nr XXXIX/374/2014) informując o pozytywnej opinii Komisji
Finansów Publicznych i Rozwoju;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (11 głosami za) i
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
5.2) projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2014 rok (uchwała Nr
XXXIX/375/2012) przedstawiła Teresa Zgubińska, p.o. zastępcy Kierownika Referatu
Finansowo- Budżetowego informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji- Komisji
Finansów Publicznych i Rozwoju;
W dyskusji udział brali:
Andrzej Babieczko, przewodniczący Komisji Wsi (..) stwierdził, że zawsze popierał remonty
dróg powiatowych, ale mamy drogę należąca do Skarbu Państwa z Gościszewa na Węgry
oraz droga w Michorowie. Jest problem z utrzymaniem tych dróg, odśnieżaniem w okresie
zimy. Nikt nie przyznaje się do tych dróg. Może warto byłoby warunkować przekazanie
dotacji dla powiatu wyremontowaniem tych dróg
Ryszard Antoniuk, Sołtys wsi Gościszewa w uzupełnieniu dodał, że w sprawie tej drogi
prowadzi spór z panem Starostą i nie ulega wątpliwości, że w imieniu Skarbu Państwa
właścicielem jest Starosta. Uważa, że należy znaleźć sposób, aby Starostwo wyremontowało
tą drogę, która jest dla ludzi
Andrzej Murawski, Radny popiera wypowiedź radnego Andrzeja Babieczko i Pana Sołtysa
Gościszewa. Bardzo dużo daliśmy dla powiatu. Proponuje, aby przekazanie dotacji na remont
drogi powiatowej uzależnić od remontu tych dróg, o których powiedział radny Babieczko.
Niech Starostwo zainteresuje się swoimi drogami.
Elżbieta Wysocka, radna popiera taki wniosek, gdyż w roku ubiegłym z własnych środków
pokrywała koszty odśnieżania drogi do Michorowa
Leszek Tabor, Burmistrz Miasta i Gminy stwierdził, że jest to trudna sprawa, gdyż od
dłuższego czasu zły stan tych dróg zgłaszany jest przez mieszkańców. Gmina realizuje
zadania, które do niej należą, a jak jest potrzeba to pomaga- dofinansowanie remontu dróg
powiatowych. Droga do galwanizerni należy do Skarbu Państwa, a organem reprezentującym
Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta. Jeżeli Rada
przegłosuje taki wniosek to będę zobowiązany warunkować przekazanie dotacji dla powiatu.
Burmistrz poprosił, aby Ryszard Wirtwein, kierownik Referatu gospodarki Komunalnej (..)
zacytował z ustawy o gospodarce nieruchomościami brzmienie art. dotyczącego
gospodarowania nieruchomościami należącymi do Skarbu Państwa
Ryszard Wiertwein, kierownik Referatu gospodarki Komunalnej (..) zacytował z Ustawy o
gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 Dz. U. z 1997r. Nr 115, poz. 74 treść
Art. 11 (..) „organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania
nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, a
organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego są ich organy wykonawcze
(..) Art. 11a Przepis art. 11 ust. 1 stosuje się do czynności prawnych lub czynności
procesowych podejmowanych na rzecz lub w interesie Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego. Art. 12 Organy, o których mowa w art. 11, działające za Skarb
Państwa i jednostkę samorządu terytorialnego, są zobowiązane do gospodarowania
nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki”.
Adam Kaszubski, radny odnosząc się do powyższej dyskusji skierował do Burmistrza
stwierdzenie- „sugeruje pan Burmistrz, aby uchwała została podjęta z uwarunkowaniem
remontu dróg przez powiat (..)”.
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Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak sprostował, że nie była to sugestia Burmistrza tylko
propozycja zgłoszona przez radnego Andrzeja Babieczko
Burmistrz Leszek Tabor stwierdził, że jeżeli Rada przyjmie stanowisko na podstawie wniosku
zgłoszonego przez radnego to będzie stanowić podstawą do negocjacji ze Starostą
Wobec powyższej dyskusji radny Andrzej Babieczko zgłosił wniosek formalny, aby
przekazanie dotacji w wysokości 375.372 zł. dla Powiatu sztumskiego warunkować
wywiązaniem się Powiatu z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, który zgodnie z
art.11 ustawy o gospodarce nieruchomościami z 1997 r. stanowi, że „organem
reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest
Starosta”. Dotyczy wyremontowania i utrzymania dróg w Gościszewie – Węgry w kierunku
galwanizerni
oraz
w Michorowie- drogi te w ewidencji gruntów widnieją jako
nieruchomości należące do Skarbu Państwa- wniosek przyjęto jednogłośnie (11 głosami za)
Burmistrz Leszek Tabor informacyjnie podał, że w Uśnicach są cztery mosty i jeden z tych
mostów w tym roku chcemy wyremontować
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (11 głosami za) i
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
5.3)

projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta i Gminy
Sztum konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy
Sztum(uchwała Nr XXXIX/376/2012) przedstawiła Daria Mietlewska- Dura,
Sekretarz Miasta i Gminy. Poinformowała pozytywnej opinii resortowych Komisji
Rady
;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (11 głosami
za) i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu

Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 12,oo do 12,20.
Z dalszej części obrad zwolnił się radny Kazimierz Barański- Rada obradowała w 10osobowym składzie
5.4) projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy
Sztum na rok 2014 (uchwała Nr XXXIX/377/2014) przedstawił Ryszard Wirtwiern,
kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady miejskiej, tj. Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa
;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (10 głosami
za) i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
5.5)

projekt uchwały w sprawie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości (uchwała Nr XXXIX/378/2014)
przedstawił Ryszard Wirtwiern, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw
Obywatelskich informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej, tj.
Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (10 głosami
za) i stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu

5.6)

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/196/2012 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii
Rozwoju Gminy Sztum na lata 2012– 2020 (uchwała Nr XXXIX/379/2014)
przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu Planowania
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Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując o pozytywnej
opinii wszystkich resortowych Komisji Rady Miejskiej
;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (10 głosami
za) i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
5.7)

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Sztum na lata
2014 – 2020 (uchwała Nr XXXIX/380/2014) przedstawiła Agnieszka TopolewskaReksa,
kierownik
Referatu
Planowania
Przestrzennego,
Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku informując o pozytywnej opinii wszystkich resortowych
Komisji Rady Miejskiej
;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (10 głosami
za) i stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu

5.8)

projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu części
nieruchomości oznaczonej nr 497/6 położonej w obrębie 2 miasta Sztum oddanej w
użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej w Sztumie (uchwała Nr
XXXIX/381/2014) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (10 głosami
za) i stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu

5.9)

projekt uchwały w sprawie sprzedaży cz. nieruchomości ozn. nr 192 poł. przy ul.
Wojciechowskiego w Sztumie na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych osobom, które zamierzają je nabyć (uchwała Nr
XXXIX/382/2014) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (10 głosami
za) i stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu

5.10) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 29/2 położonej
przy ul. Chopina w Sztumie na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej osobom, które zamierzają ją nabyć (uchwała Nr
XXXIX/383/2014) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (10 głosami
za) i stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
5.11) projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu części
nieruchomości oznaczonych nr 125/114 i 125/115 położonych w ob. geodezyjnym
Barlewice, w m. Czernin z przeznaczeniem pod drogę służącą zaspokojeniu potrzeb
mieszkańców (uchwała Nr XXXIX/384/2014) przedstawiła Agnieszka TopolewskaReksa,
kierownik
Referatu
Planowania
Przestrzennego,
Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji
Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Rady
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Miejskiej
;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (10 głosami
za) i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
5.12) projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonych nr 60/18
położonej w obrębie 4 miasta Sztum przy ul. Żeromskiego z przeznaczeniem na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości, osobie która zamierza ją
nabyć (uchwała Nr XXXIX/385/2014) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa,
kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i
Majątku informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji
Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (10 głosami
za) i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu
5.13) projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób
nieruchomości wymienione w załączniku do uchwały (uchwała Nr XXXIX/386/2014)
przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując o pozytywnej
opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (10 głosami
za) i stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu
5.14) projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 372/1
położonej w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole w drodze przetargu (uchwała Nr
XXXIX/387/2014) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (10 głosami
za) i stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu
Z dalszej części obrad zwolnił się radny Sławomir Lipski- Rada obradowała w 9- osobowym
składzie
5.15) projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 372/2
położonej w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole w drodze przetargu (uchwała Nr
XXXIX/388/2014) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (9 głosami
za) i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu
5.16) projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 573/7
położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Osińskiego w drodze przetargu
(uchwała Nr XXXIX/389/2014) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa,
kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i
Majątku informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji
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Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (9 głosami
za) i stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu
5.17) projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu
nieruchomości lokalowych i gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym
Barlewice i Sztumska Wieś od Agencji Nieruchomości Rolnych (uchwała Nr
XXXIX/390/2014) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (9 głosami
za) i stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu
5.18) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady
Miejskiej w Sztumie na rok 2014 (uchwała Nr XXXIX/391/2014) przedstawił
Czesław Oleksiak, Przewodniczący Rady Miejskiej. Plany poszczególnych komisji
przedstawili odpowiednio: Andrzej Babieczko, przewodniczący Komisji Wsi,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, Elżbieta Wysocka, członek Komisji
Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Andrzej Murawski, przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych i Rozwoju i Czesław Oleksiak, Przewodniczący Komisji
Statutowo- Regulaminowej
;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (9 głosami
za) i stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu
5.19)

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Sztumie na I półrocze 2014 roku(uchwała Nr XXXIX/392/2014)
przedstawił Adam Kaszubski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (9 głosami
za) i stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu

5.20) projekt uchwały w sprawie uchwały w sprawie użyczenia na czas określony części
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie III m. Sztum na rzecz Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” w Dzierzgoniu(uchwała Nr
XXXIX/393/2014) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie (9 głosami
za) i stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu
Ad pkt 6 Projekt Obwieszczenie nr 10/201 w sprawie tekstu jednolitego uchwały dot.
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sztum przedstawił
Ryszard Wirtwein, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich
informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
;
- w wyniku głosowania obwieszczenie przez Radę zostało podjęte jednogłośnie (9 głosami za)
i stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu
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Ad pkt 7 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Adamowi Kaszubskiemu, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013 zgodnie z brzmieniem
załącznika nr 27 do niniejszego protokołu
;przedstawione sprawozdanie Rada przyjęła do akceptującej wiadomości

Ad pkt 8 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych

:

1. Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił następujące informacje:
1) Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 9 w Sztumie wystąpił z
wnioskiem o dofinansowanie Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie
się z okazji 65 rocznicy powstania Związku. Na ten cel z Fundusz Rady
przekazano 120 złotych.
2) Radni w dniu dzisiejszym otrzymali po 2 egz. druków oświadczeń majątkowych –
proszę w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia złożyć wraz z 2 egz. zeznania
podatkowego- PIT w Biurze Rady lub podczas mojego dyżuru w każdą środę
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) Radny Adam Kaszubski zapytał, czy monitoring działa prawidłowo?
Prawdopodobnie w ostatnim okresie monitoring nie zapisywał zdarzeń. Kolejne
pytanie radnego dotyczyło poprawy stanu drogi przy ulicy Witosa w Sztumiezapytał, czy planuje się np. przełożenie płyt jumb, aby poprawić przejezdność?
2) Radny Henryk Piepiórka zgłosił, że po okresie zimowym stan dróg gminnych się
pogorszył- powstały duże dziury. Zapytał, kiedy planowany jest remont? Ponadto
poinformował, że na prośbę Pana Burmistrza przygotował listę rodzin z
miejscowości Grzempa, którzy nie mają wody. Listę przekazał na ręce Prezesa
PWiK Władysława Lewko.
Ad pkt 9 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) W odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego w sprawie monitoringu Ewa
Zielińska- Wójtowicz, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju wyjaśniła, że w
okresie grudnia w części rozbudowanej wystąpiła awaria. Został przeprowadzony
przegląd- awaria została usunięta i monitoring działa prawidłowo. Natomiast Ryszard
Wirtwein, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich w
odpowiedzi na pytanie dotyczące poprawy stanu nawierzchni drogi przy ulicy Witosa
wyjaśnił, że w tym roku budżetowym ta inwestycja nie została uwzględniona w planie
inwestycyjnym. Nie mniej jednak jeżeli w trakcie roku budżetowego będą
oszczędności wrócimy do tego tematu i może uda się poprawić stan tej drogi.
2) W odpowiedzi na pytanie radnego Henryka Piepiórki w sprawie remontu dróg
gminnych Ryszard Wirtwein, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw
Obywatelskich poinformował, że dokonał objazdu dróg gminnych i jeżeli będą
sprzyjające warunki pogodowe to w najbliższym tygodniu przystąpimy do prac
remontowych na drogach gminnych
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Ad pkt 10 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna XL sesja Rady Miejskiej
planowana jest na 4 kwietnia br. na godz. 16,oo. Proponuje, aby przed sesją komisje odbyły
swoje posiedzenia w terminie 24 do 26 marca br.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.

Czas trwania obrad od godz. 11,oo do 13,30

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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