PROTOKÓŁ NR XLIV/2014 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr XLIV
z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 sierpnia 2014 rok

Ad pkt 1 Otwarcia obrad XLIV 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 14 radnych. W trakcie obrad doszedł radny Sławomir Lipski- rada obradowała w
pełnym 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 , które są przedmiotem obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku
3. Zatwierdzenie Protokołu Nr XLII/2014 i XLIII/2014 z obrad sesji Rady Miejskiej z
dnia 13 czerwca 2014 roku i 02 lipca 2014 roku. Protokoły do wglądu wyłożone w
Biurze Rady Miejskiej oraz przesłane na adresy mailowe radnych.
4. Część uroczysta sesji;
1) wręczenie podziękowań współtwórcom rzeźb koni sztumskich,
2) przyjęcie ślubowania i wręczenie aktów mianowania nw. nauczycielom:
a) Pani Irenie Urbańskiej- Zespół Szkół w Gościszewie,
b) Panu Arkadiuszowi Piróg- Gimnazjum Nr 1 w Sztumie,
c) Pani Aleksandrze Krzyżykowskiej- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sztumie.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności międzysesyjnej.
6. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I
półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2014 roku, informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego Sztumskiego Centrum Kultury za I półrocze
2014 roku.
7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie części kosztów
bieżącego funkcjonowania kompleksu sportowego „ORLIK 2014”,
2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie remontu
dróg powiatowych: nr 3107G Gościszewo- DW 603 o długości 1200 mb, nr 3115G
Postolin- Dąbrówka Pruska odcinek drogi powiatowej 3141 o dług. 400 mb
realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych –
Edycja 2015- pkt 7/1 i 2 przedstawi Ryszard Wirtwein, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej
i Spraw Obywatelskich

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2018
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4) zmiany w budżecie gminy na rok 2014- pkt 7/ 3 i 4

przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta

i Gminy

5) użyczenia na czas nieokreślony części nieruchomości budynkowej położonej w
Koniecwałdzie na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie
6) użyczenia na czas nieokreślony części nieruchomości budynkowej położonej w
Sztumie przy ul. Chełmińskiej na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z
siedzibą w Dzierzgoniu
7) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i dzierżawy
na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości
8) zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i
gospodarczym, położonej w Sztumie obręb 2 miasta Sztum przy ul. Chopina 41A,
stanowiących własność Gminy Sztum
9) przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata
2014- 2020 w ramach projektu partnerskiego pn: „Zintegrowana współpraca JST
szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Malborka” finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna- pkt 7/5- 9 referuje Agnieszka Topolewska- Reksa, Kierownik Referat Planowania
Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku

10) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II
półrocze 2014 roku- przedstawi 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 autopoprawkę do porządku obrad – w pkt
4 w części uroczystej wpisać kolejny podpunkt 3 dot. wręczenia nagród w ramach
konkursu fotograficznego np.: „Gmina Sztum w Obiektywie” dla Pani Idy Chańko i Pani
Iwony Jones. Natomiast w pkt 7 wpisać ppkt 10 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul.
Kochanowskiego w obrębie I miasta Sztum- projekt uchwały przedstawi Agnieszka
Topolewska- Reksa. Odpowiednio dotychczasowy ppkt 10 zmienia numerację na 11
Innych propozycji i zmian do porządku obrad nie zgłoszono. Porządek obrad stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
Ad pkt 3 Protokoły Nr XLII/2014 i XLIII/2014 z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 13
czerwca 2014 roku i 02 lipca 2014 roku do wglądu wyłożone były w Biurze Rady Miejskiej
oraz przesłane na adresy mailowe radnych. Radni zapoznali się z treścią protokołów, uwag
nie zgłosili i protokoły podpisali;
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. protokoły:
- głosowanie protokołu nr XLII/2014- zatwierdzono jednogłośnie – wynikiem głosów 14
głosów za
- głosowanie protokołu nr XLIII/2014- zatwierdzono jednogłośnie – wynikiem głosów 14
głosów za
W dalszej części obrad uczestniczył radny Sławomir Lipski- wszyscy radni obecni- 15
radnych.
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Przed otwarciem części uroczystej wyświetlono 9 min. film promocyjny Miasta i Gminy
Sztum
Ad pkt 4 Część uroczysta sesji;
1) w punkcie tym przewidziano wręczenie podziękowań współtwórcom rzeźb koni sztumskich, ale
z różnych względów w dniu dzisiejszym niestety nie mogli skorzystać wszyscy
zaproszeni. Przewodniczący Rady serdecznie przywitał:
a) Pana Tomasza Horodyńskiego, dyrektora ds. Produkcji Przedsiębiorstwa Celbud z
Kwidzyna, oraz
b) naszego radnego Pana Waldemara Fierka
.
Burmistrz Leszek Tabor wspólnie z Przewodniczącym Rady Czesławem Oleksiakiem
wręczyli podziękowania oraz nagrody promujące gminę Sztum wraz ze zdjęciem
przedstawiającym rzeźby koni sztumskich
na najbliższą sesję zaproszenia ponownie zostaną wysłane do:
c) Pana Andrzeja Kopczyka, dyrektora Biura Pomorskiego Związku Hodowców Koni w
Malborku,
d) lek. wet. Pana Wiesława, Adam Jończyka, Inspektora ds. Hodowli,
e) Pana Ludwika Jończyka,
f) Pana Waldemara Ruszały – prokurenta z Przedsiębiorstwa Celbud z Kwidzyna
2) w kolejnym punkcie porządku obrad odbyło się przyjęcie ślubowania i wręczenie aktów
mianowania nauczycielom:
a) Pani Irenie Urbańskiej- Zespół Szkół w Gościszewie,
b) Pani Aleksandrze Krzyżykowskiej- Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sztumie
c) Panu Arkadiuszowi Piróg- Gimnazjum Nr 1 w Sztumie
.
Burmistrz Leszek Tabor odczytał rotę ślubowania: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą
powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju
osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu
umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej” – po odczytaniu roty ślubowania ww. nauczyciele
wypowiedzieli słowo: „ślubuję”. Nauczycielom wręczono akty mianowania.
3) zgodnie z porządkiem obrad Burmistrz Leszek Tabor wręczył nagrodę w ramach konkursu
fotograficznego np.: „Gmina Sztum w Obiektywie” dla Idy Chańko.

Solenizantami w okresie międzysesyjnym byli:
1)
2)
3)
4)
5)

Róża Banasik- Zarańska; jutrzejsza solenizantka
Bartosz Mazerski
Henryk Piepiórka
Czesław Oleksiak
Czesława Jaźwińska

Solenizantom złożono życzenia i wręczono okolicznościowe wiązanki kwiatów.

Ad pkt 5 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu Burmistrzowi Leszkowi
Taborowi, który przedstawił informację Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności
międzysesyjnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu.
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Ad pkt 6 Burmistrz Leszek Tabor przedłożył na ręce Przewodniczącego Rady Czesława
Oleksiaka „informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze
2014 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o
przebiegu realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2014 roku, informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego Sztumskiego Centrum Kultury za I półrocze 2014 roku.
Informacja w dniu wczorajszym została przesłana na adresy mailowe wszystkich radnych.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
Ad pkt 7 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

7.1) zgodnie z porządkiem obrad sesji Czesław Oleksiak Przewodniczący Rady udzielił głosu
Ryszardowi Wirtweinowi, kierownikowi referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw
Obywatelskich, który przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania kompleksu
sportowego „ORLIK 2014” (uchwała Nr XLIV/425/2014) informując o pozytywnej opinii
resortowych Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej
i Bezpieczeństwa i Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
- uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie – 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
7.2) Ryszard Wirtwein, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich
przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Sztumskiemu na dofinansowanie remontu dróg powiatowych: nr 3107G Gościszewo- DW
603 o długości 1200 mb, nr 3115G Postolin- Dąbrówka Pruska odcinek drogi powiatowej
3141 o dług. 400 mb realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych – Edycja 2015 (uchwała Nr XLIV/426/2014) informując o pozytywnej opinii
resortowych Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa i Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
- uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie – 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 16,50 do 17,10.
Podczas przerwy zwolniła się radna Sylwia Monkielewicz- stan rady 14 osób.
7.3) Teresa Zgubińska, specjalista ds. budżetowych p.o. z-cy kierownika referatu finansowobudżetowego przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2014- 2018 (uchwała Nr XLIV/427/2014) informując o pozytywnej opinii
Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta przez Radę jednogłośnie – 14 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
7.4) Teresa Zgubińska, specjalista ds. budżetowych p.o. z-cy kierownika referatu finansowobudżetowego przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
(uchwała Nr XLIV/428/2014) informując o pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych
i Rozwoju;
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- uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie – 14 głosami za i
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu

7.5) Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik referatu planowania przestrzennego,
gospodarki nieruchomościami i majątku przedstawiła projekt uchwały w sprawie użyczenia
na czas nieokreślony części nieruchomości budynkowej położonej w Koniecwałdzie na rzecz
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie (uchwała
Nr XLIV/429/2014) informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady MiejskiejKomisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie – 14 głosami za i
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
7.6) Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik referatu planowania przestrzennego,
gospodarki nieruchomościami i majątku przedstawiła projekt uchwały w sprawie użyczenia
na czas nieokreślony części nieruchomości budynkowej położonej w Sztumie przy ul.
Chełmińskiej na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu
(uchwała Nr XLIV/430/2014) informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady
Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie – 14 głosami za i
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
7.7) Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik referatu planowania przestrzennego,
gospodarki nieruchomościami i majątku przedstawiła projekt uchwały w sprawie odstąpienia
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i dzierżawy na czas nieokreślony
na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości (uchwała Nr XLIV/431/2014)
informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie – 14 głosami za i
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
7.8) Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik referatu planowania przestrzennego,
gospodarki nieruchomościami i majątku przedstawiła projekt uchwały w sprawie zbycia w
drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym,
położonej w Sztumie obręb 2 miasta Sztum przy ul. Chopina 41A, stanowiących własność
Gminy Sztum (uchwała Nr XLIV/432/2014) informując o pozytywnej opinii resortowej
Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie – 14 głosami za i
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
7.9) Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik referatu planowania przestrzennego,
gospodarki nieruchomościami i majątku przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014- 2020 w
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ramach projektu partnerskiego pn: „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny
rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka”
finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (uchwała Nr XLIV/433/2014)
informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie – 14 głosami za i
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
7.10) Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik referatu planowania przestrzennego,
gospodarki nieruchomościami i majątku przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Kochanowskiego
w obrębie I miasta Sztum (uchwała Nr XLIV/434/2014) informując o pozytywnej opinii
resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie – 14 głosami za i
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
7.11) Adam Kaszubski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II
półrocze 2014 roku (uchwała Nr XLIV/435/2014) informując o pozytywnej opinii resortowej
Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie – 14 głosami za i
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
Ad pkt 8 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił następujące informacje
międzysesyjnego:

z okresu

1) w dniu dzisiejszym radni otrzymali po dwa egzemplarze oświadczeń majątkowych, które należy
wypełnić i złożyć na dwa miesiące przed upływem kadencji. Oświadczenia należy wypełnić na
dzień 22 września br.
2) 3 sierpnia 2014 roku wpłynęło pismo od Pana Waldemara Wnuka i Pana Piotra Golczewskiego w
sprawie zalewania nieruchomości- Domu Towarowego ABC przy ulicy Mickiewicza 16 przez
wody opadowe. W tej sprawie udzieliłem szczegółowej odpowiedzi informując o pracach
inwestycyjnych, które w końcowym etapie spowodują ostateczne rozwiązanie problemu
3) W odpowiedzi na przesłane stanowisko Rady Miejskiej w sprawie drogi wojewódzkiej nr 603
Urząd Marszałkowski nas poinformował, że obecnie w Regionalnym Programie Operacyjnym na
lata 2014- 2020 nie jest przewidziana przebudowa tej drogi- ewentualne sfinansowanie może być
oparte na partnerstwie między samorządami terytorialnymi lub uzyskanie innego zewnętrznego
źródła współfinansowania. Natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich w swoim piśmie poinformował
nas cyt. „Droga wojewódzka nr 603 jest i będzie utrzymywana w ramach wydatków bieżących
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Na przedmiotowym odcinku w ramach bieżącego
utrzymania dróg będą wykonywane remonty cząstkowe nawierzchni i drobne roboty
utrzymaniowe”.
4) na wniosek grupy pielgrzymkowej „Zantyr Sztum” na Jasną Górę o dofinansowanie zakupu wody
i artykułów medycznych przeznaczyłem z Funduszu Rady 150 zł.
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Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) radny Andrzej Murawski stwierdził, że po wysłuchaniu informacji udzielonej przez
Przewodniczącego Rady dotyczącej stanowiska Rady Miejskiej w sprawie drogi
wojewódzkiej nr 603 udzielonej przez Urząd Marszałkowski i Zarząd Dróg Wojewódzkich
uważa, że należy wystąpić do gazety o podanie stanu faktycznego drogi wojewódzkiej nr
603- w prasie podano inne informacje.

2) radny Adam Kaszubski zgłosił następujące wnioski i zapytania:
a) zapytał o kryterium opłat wysokości opłat za lokale użytkowe. Wskazał na
występujące dysproporcje w opłatach, 5-krotnie wyższą opłatę ponosi KBS,
aniżeli Sztumskie Centrum, Kultury
b) zapytał kiedy planowany jest remont skrzydła zamku, w którym mieści się KBS?
c) zapytał, jaka jest przyszłość kawiarni LIDO przy plaży miejskiej, czy planowany
jest remont ?
d) proponuje rozważyć lokalizację parkingu na niezagospodarowanym terenie za
boiskiem do piłki plażowej
e) wnioskuje o dokonanie przeglądu bulwaru zamkowego- na ścieżkach
rowerowych część lamp nie świeci, są ubytki w kostkach na deptaku, należy
zaimpregnować ławki
f) wnioskuje o dokonanie przeglądu urządzeń na placach zabaw- część urządzeń
jest zdewastowana i wymaga naprawy, np. siedziska dla rodziców na placu
zabaw przy plaży miejskiej
g) prośba o przesyłanie sprawozdań z działalności Burmistrza z okresu
międzysesyjnego na adresy mailowe radnych
h) zgłosił ubytki kostki brukowej w chodniku w kierunku cmentarza Parleta
3) radna Wiesława Chabowska zaprosiła na musical w Elblągu, którego autorem i
kompozytorem jest Kamil Jędrzejczak. Chętnych i zainteresowanych zaprasza na
musical, są jeszcze wolne bilety. Zapytała, jakie prace są przewidziane na drodze
krajowej nr 55, gdyż są oznakowane drzewa, czy są one przewidziane do wycinki?
4) radny Henryk Piepiórka zgłosił dziury w drogach gminnych- wiejskich na odcinakach
dróg w Sztumskim Polu- ul. Długa, ul. Polanki. W imieniu mieszkańców Parpar
zapytał , kiedy będą zlikwidowane dziury w drodze i położone płyty jubmo?
5) radny Waldemar Fierek zgłosił- przy drodze krajowej 55 w kierunku Malborka na
wysokości drogi do byłego Zakładu Rolnego w Koniecwałdzie stoi historyczny
szpecący przystanek autobusowy- wnioskuje o spowodowanie jego usunięcia
Ad pkt 9 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) W odpowiedzi na pytania radnego Adama Kaszubskiego udzielono następujących:
a) Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik referatu planowania przestrzennego,
gospodarki nieruchomościami i majątku w sprawie opłat za dzierżawę lokali
użytkowych pomieszczeń na zamku sztumskim wyjaśniła, że część pomieszczeń
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wydzierżawiana jest przez Sztumskie Centrum Kultury oraz przez PWiK. KBS
na dzierżawę pomieszczeń ma zawartą umowę z PWiKiem. W uzupełnieniu
Adam Karaś, dyrektor SCK dodał, że nie jest przygotowany do udzielenia
odpowiedzi, gdyż nie pamięta cen za media dlatego udzieli odpowiedzi pisemnej.
b) Leszek Tabor, Burmistrz poinformował, że remont południowego skrzydła
zamkowego nie jest planowany z uwagi na to, że jest to w naszej ofercie
inwestycyjnej. Tylko strategiczne pozyskanie środków finansowych pozwoliłby
na remont zamku.
c) Leszek Tabor, Burmistrz stwierdził, że lokalizacja parkingu na terenie przy
boisku do piłki plażowej jest słusznym zadaniem, ale jest to już wniosek do
przyszłych władz samorządowych. Obecnie skupiamy się na realizacji zadań
obecnej kadencji.
d) w odpowiedzi na kolejne pytanie wyjaśnień udzieliła Teresa Wasielewska,
kierownik referatu Inwestycji i Rozwoju informując, że przegląd bulwaru
zamkowego przewidziany jest w miesiącu wrześniu br.
e) Leszek Tabor, Burmistrz poinformował, że sprawozdanie z działalności
burmistrza z okresu międzysesyjnego każdorazowo po sesji umieszczane jest w
BIPie
f) Ryszard Wirtwein, kierownik referatu poinformował, że przegląd placów zabaw
był przeprowadzony i sprzęt naprawiany- zgłoszone usterki na placu zabaw przy
plaży miejskiej zostaną usunięte. Chodnik w kierunku cmentarza Parleta
zostanie naprawiony.
2) Ryszard Wirtwein, kierownik referatu gospodarki komunalnej i spraw obywatelskich w
odpowiedzi na pytanie radnej Wiesławy Chabowskiej w sprawie prac wykonywanych
w pasie drogi krajowej nr 55 wyjaśnił, że prowadzone prace nie są zależne od naswłaściciel drogi prowadzi własną politykę w zakresie wycinki drzew. W uzupełnieniu
Leszek Tabor, Burmistrz dodał, że nie jest planowana rozbudowa tej drogi, gdyż ranga
tej drogi spadła po wybudowaniu mostu w Kwidzynie. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi planuje wycinkę
drzew.
3) W odpowiedzi na pytanie radnego Henryka Piepiórki w sprawie remontu dróg
gminnych, Ryszard Wirtwein, kierownik referatu gospodarki komunalnej i spraw
obywatelskich wyjaśnił, że prace na drogach w ramach remontów bieżących będą
wykonywane również w okresie zimowym- chcemy utrzymać je w przejezdności. W
uzupełnieniu dodał, że na ukończeniu jest remont drogi w Białej Górze z płyt jumbo.
W przyszłym tygodniu ekipa remontowa dróg przechodzi do Sztumskiego Pola.
Natomiast ekipa z Gościszewa przechodzi z remontem dróg do Uśnic i Parpar.
Zapewnia, że zaplanowane remonty na ten rok zostaną zakończone. Płyty jumbo
będziemy kłaść też na drodze w Sztumskim Polu, z wyłączeniem tej części, gdzie
przewidziany jest remont mostu.
4) W odpowiedzi na wniosek radnego Waldemara Fierka, Ryszard Wirtwein, kierownik
referatu gospodarki komunalnej i spraw obywatelskich poinformował, że w miesiącu
wrześniu br. przystanek w Koniecwałdzie zostanie usunięty.
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Ad pkt 10 Zakończenie obrad.
1) Burmistrz Leszek Tabor zaprosił na Dni Ziemi Sztumskiej, które odbędą się w dniach
5- 7 września br.
2) Radny Kazimierz Barański zaprosił na festyn w Czerninie w dniu 13 września br.
3) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna sesja odbędzie się
na przełomie miesiąca września/października br. w środę o godz., 16,oo

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XLIV 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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