PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr XLV/2014
z obrad XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 10 września 2014 roku

Ad pkt 1 Otwarcia obrad XLV nadzwyczajnej sesji dokonał Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Sztum- wniosek stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: burmistrzów,
kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy i pracowników Urzędu oraz radnych Rady
Miejskiej.
Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15- osobowy skład Rady w obradach udział brało
13 radnych. Nieobecni radni: Róża Banasik- Zarańska, Sławomir Lipski
Lista obecności radnych 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 do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie :

1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2018,
2) zmian w budżecie gminy na 2014 rok- pkt 3 przedstawi Danuta Wiatrowska,
Skarbnik Miasta i Gminy
4. Zakończenie obrad.
- uwag i dodatkowych zmian nie zgłoszono do porządku obrad sesji. Porządek stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu

Ad pkt 3.1) Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił
głosu Danucie Wiatrowskiej, Skarbnikowi Miasta i Gminy, która przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2018 (uchwała nr
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XLV/436/2014) informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji
Finansów Publicznych i Rozwoju Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
3.2) Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2014 rok (uchwała nr XLV/437/2014) informując o pozytywnej
opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Rady
Miejskiej;
W

uzasadnieniu

Teresa

Wasielewska,

kierownik

Referatu

Inwestycji

i

Rozwoju

poinformowała, że realizacja modernizacji stadionu miejskiego podzielona jest na etapy, w I
etapie przewidziane jest wykonanie budynku sanitarno- szatniowego na terenie obecnego
skate parku, zostaną wykonane

nowe trybuny. Na budowę tego budynku otrzymaliśmy

dofinansowanie w wysokości 1 mln. złotych, z czego w tym roku otrzymamy 200 tys. zł., a w
roku przyszłym 800 tys. zł. Zostaną wykonane przyłącza do tego budynku- woda, kanalizacja
(..). Najtańszą ofertę i niższą od wartości kosztorysowej złożyła firma Celbud z Kwidzyna na
kwotę 2.777.821,65 zł. Wartość kosztorysowa wynosi 3.255.410,24 zł. Natomiast w budżecie
gminy zabezpieczona jest kwota 2.335,000,oo zł. Firma Celbud jest dobrą firmą, sprawdziła
się na naszym rynku- buduje halę targową, odbudowała mury obronne (..).
Radny Adam Kaszubski zapytał o szacunkowy koszt utrzymania tego budynku i jakie będzie
jego przeznaczenie?
W odpowiedzi Burmistrz Leszek Tabor wyjaśnił, że nie mamy takiej symulacji. Budynek
będzie pod potrzeby szkół- Szkoły Podstawowej Nr 2, sportowców (..). Większe finansowanie
będzie z budżetu gminy, będzie to stadion miejski.
Radny Adam Kaszubski zapytał, czy nie było rozważane stworzenie np. Ośrodka Sportu i
Rekreacji, którego prowadzenie można byłoby powierzyć np. Klubowi Sportowemu Zantyr.
W odpowiedzi na wypowiedź przedmówcy Burmistrz Leszek Tabor stwierdził, że nad
sposobem zarządzania musimy się zastanowić i musi być jednostka zarządzająca- może to
być jedna np. z naszych istniejących placówek.
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
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Ad pkt 4 Zakończenie obrad.
1) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna XLVI sesja Rady
Miejskiej odbędzie się 1 października br. (środa) o godz. 16,oo
2) Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych na dwa miesiące przed upływem kadencji, tj. na dzień 22 września br.
3) Radny Kazimierz Barański zaprosił na 13 września br. na godz. 14,oo do Czernina na
dożynki gminne
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XLV nadzwyczajnej sesji Przewodniczący
Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując wszystkim za udział

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

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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