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

Protokół Nr XLII/2014
z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 13 czerwca 2014 roku

Ad pkt 1 Otwarcia obrad XLII 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
11 radnych. Nieobecni radni: Róża Banasik- Zarańska, Kazimierz Barański, Tadeusz BuberBubrowiecki, 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 zmian zgłoszonych do porządku
3. Część uroczysta- wręczenie nagrody dla Pana Ryszarda Mazerskiego za organizację
XXIV Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności i imprez promujących
zdrowy styl życia
4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Sztum za rok 2013:
a) wystąpienie - Leszka Tabora, Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania (..)- przedstawi Danuta
Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,
c) opinie komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdań

finansowych i
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2013przedstawią przewodniczący komisji,

uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z
wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2013– przedstawi Danuta Wiatrowska,
e) dyskusja,
f) przegłosowanie uchwały.
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tyt. wykonania
budżetu Miasta i Gminy za rok 2013:
a) uchwałę Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum- przedstawi Sylwia Monkielewicz, zastępca
d)

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
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b) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie- przedstawi Sylwia Monkielewicz,

c) dyskusja,
d) przegłosowanie uchwały absolutoryjnej-

projekt uchwały przedstawi Czesław

Oleksiak, przewodniczący Rady Miejskiej,

3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 Sztumskiego Centrum Kultury
w Sztumie- projekt uchwały przedstawi Kazimiera Dembińska, Głowna Księgowa SCK
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2018
5) zmiany w budżecie gminy na rok 2014- pkt 4 /4 i 5 przedstawi Danuta Wiatrowska
6) zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców realizujących nowe
inwestycje na terenie Miasta i Gminy Sztum w ramach pomocy de mini mis- przedstawi
Iwona Sanewska, Kierownik Referatu Podatkowego
7)

wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3 +” w Mieście i Gminie Sztum przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

8) uchylenia Uchwały nr XXXV/333/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia
05.10.2013r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole”
uchwalonego uchwałą nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia
2008 roku
9) przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obszaru w obrębie Sztumskie Pole” uchwalonego uchwałą nr XXVII/182/08
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2008 roku, zmienionego Uchwałą Nr
X/74/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011r. oraz Uchwałą Nr
X/75/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 roku
10) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas
nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób nieruchomości- pkt 4/8- 10
przedstawi Agnieszka Topolewska- Reksa, Kierownik Referat Planowania Przestrzennego,
Gospodarki Nieruchomościami i Majątku

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
7. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił następujące autopoprawki do porządku
obrad: w punkcie 3 ze względu na wyjazd Pana Ryszarda Mazerskiego za granicę wręczenie
nagrody nastąpi w innym terminie. Natomiast w punkcie tym zostanie wyświetlona bajka pt.
Żaba ze Sztumu”. W punkcie 4 wpisać podjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie stanu
technicznego drogi wojewódzkiej na odcinku Biała Góra- Piekło oraz modernizacji drogi
Sztum- Sztumskie Pole- Biała Góra. Pozostałe punkty zmienią odpowiednio kolejność. W
punkcie 5 dopisać kolejny podpunkt 11 w brzmieniu następującym: podjęcie uchwały w
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi Miejscowości Biała Góra- punkt ten przedstawi
pani Bożena Falkowska, zastępca kierownika referatu gospodarki komunalnej. Porządek
obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
Ad pkt 3 W punkcie tym została wyświetlona bajka pt. Żaba ze Sztum”. Burmistrz
poinformował, że jest to niespodzianka- bajka jest wyświetlana wszystkim dzieciom z okazji
Dnia Dziecka. Premiera bajki odbyła sie w dniu 1 czerwca br. w kinie
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Ad pkt 4 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Burmistrzowi, Leszkowi Taborowi, który przedstawił treść stanowiska w sprawie stanu
technicznego drogi wojewódzkiej na odcinku Biała Góra- Piekło oraz modernizacji drogi
Sztum- Sztumskie Pole- Biała Góra:

Rada Miejska w Sztumie wnioskuje do władz

Województwa Pomorskiego o bardzo pilny remont części drogi wojewódzkiej nr 603 na
odcinku Biała Góra - Piekło. Droga ta biegnie wzdłuż wału przeciwpowodziowego i jest w
bardzo złym stanie technicznym. Ze względu na niszczenie krawędzi tej drogi jest ona coraz
węższa co powoduje, że niebezpieczne jest wymijanie, tym bardziej, że pobocze tej drogi jest
gruntowe i miękkie. Szczególnie niebezpiecznie jest zimną, gdyż droga ta jest jedyną łączącą
Piekło ze Sztumem, a jeżdżą nią także szkolne autobusy. Rada Miejska wnioskuje także o
ujęcie w planach modernizacyjnych Wojewódzkiego Zarządu Dróg modernizacji tej drogi na
odcinku Sztum – Sztumskie Pole – Biała Góra. Obecnie Starostwo Powiatowe w Sztumie we
współpracy z gminą Sztum jako partnerem projektu, przygotowują dokumentację budowlaną
na

przebudowę

tego

odcinka

drogi

wojewódzkiej.

Wykonanie

dokumentacji

jest

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W ostatnich latach droga ta nabrała bardzo
dużego znaczenia dla rozwoju gminy i powiatu, gdyż w Białej Górze w ramach projektu
„Pętla Żuław” wybudowano dużą przystań żeglarską, a w Sztumskim Polu i Uśnicach
rozwinęły się największe w powiecie sztumskim zakłady produkcyjne to jest: Fabryka Mebli
„Elita”, Zakład Utylizacji „Sonac” oraz Fabryka Wodomierzy. Firmy te obsługują duże
samochody ciężarowe, a stan techniczny drogi wojewódzkiej jest bardzo dużym utrudnieniem
w transporcie. Fabryka Mebli „Elita” wykorzystując środki unijne z programu „Innowacyjna
gospodarka” zmodernizowała swój zakład, tym samym szczególnie zwiększając produkcję,
także na eksport. Podjęła już decyzję o wybudowaniu drugiej fabryki mebli i centrum
logistycznego w Sztumskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Sprawi to, że stanie się
największym w Polsce zakładem produkcji mebli łazienkowych. Z tego powodu stan
techniczny drogi wojewódzkiej, szczególnie na odcinku Sztum – Sztumskie Pole, ma znaczenie
strategiczne dla firmy i rozwoju gminy Sztum, gdyż łączy ona zakład w Sztumskim Polu ze
Specjalną Strefą Ekonomiczną. W związku z tym, rozwój i powstanie nowych zakładów, a tym
samym miejsc pracy ma olbrzymie znaczenie z uwagi na to, że w powiecie sztumskim jest
bardzo wysokie bezrobocie. Wnioskujemy do władz Województwa Pomorskiego o pomoc w
zapewnieniu inwestorom jak najlepszych infrastrukturalnych warunków rozwoju.
- w wyniku głosowania powyższe stanowisko Rada przyjęła jednogłośnie- 11 głosami za.
Stanowisko stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
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Ad pkt 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
5.1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Sztum za rok 2013:
5.1.a) wystąpienie - Leszka Tabora, Burmistrza Miasta i Gminy Sztum- na wstępie Burmistrz
stwierdził, że cechą charakterystyczna są dochody budżetowe, których wykonanie wynosi
102,3 % planu i jest to bardzo dobry wskaźnik. Dochody bieżące stanowią 99,7 % planu.
Natomiast dochody majątkowe 145,5% planu. Informacją niepokojąca są zadłużenia
alimentacyjne- zadłużenie z tego tytułu wynosi 5.908.650 zł. Koszty obsługi tego systemu są
bardzo wysokie. Wydatki w 2013 roku wykonano w wysokości 89,9% planu. Nadwyżka
budżetowa wyniosła 1.154.133 zł. i jest to różnica między wykonanymi dochodami i
wydatkami w roku 2013. W budżecie za rok 2013 wypracowano również nadwyżkę
operacyjną w wysokości 4.019.191 zł., która stanowi różnica między dochodami bieżącymi,
a wydatkami bieżącymi. Kontynuujemy taką politykę, że nie posiłkujemy się kredytami i
pożyczkami. Na dobrym poziomie prowadzona jest obsługa mieszkańców w zakresie opieki
społecznej, oświaty (..). Nasze placówki oświatowe są bardzo dobrze wyposażone i jest to
również opinia Zespołu Badawczego z Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadzi
szkolenia metodyczne z zakresu wykorzystania metod efektywnej matematyki w ramach
poprawy jakości pracy szkół. Udało się dużo zrobić- jest 43 tytuły różnych inwestycji. Jednak
nie wszystkie oczekiwania zostały zrealizowane przy tym nakładzie pracy, który możemy
wydatkować w danym roku budżetowym. Tak prowadzona polityka finansowa stwarza
bardzo dobre fundamenty, aby samorząd mógł się rozwijać i realizować założone cele i
działania
5.1.b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2013 rok (uchwała nr XLII/408/2014) przedstawiła
Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii resortowych
komisji Rady Miejskiej, tj. Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, Komisji
Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych i Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
5.1.c) opinie komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdań finansowych i sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2013 przedstawili przewodniczący komisji,
Opinię Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej
przedstawił Andrzej Babieczko, przewodniczący Komisji informując, że na posiedzeniu
w dniu 2 czerwca 2014 roku zapoznała się:
o ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2013 – w wyniku
głosowania Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywna opinię
o ze sprawozdaniem finansowym Miasta i Gminy Sztum za rok 2013 – Komisja w
wyniku glosowania sprawozdanie finansowe zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie
o ze sprawozdaniem finansowym Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2013 –
komisja w wyniku głosowania sprawozdanie finansowe zaopiniowała jednogłośnie
pozytywnie
o z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Sztum na dzień 31 grudnia 2013
roku – w wyniku głosowania informacje zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie
opinię Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej przedstawił
Bartosz Mazerski, zastępca przewodniczącego komisji informując, że na posiedzeniu w
dniu 3 czerwca 2014 roku – komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała
sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2013, sprawozdanie
finansowe Miasta i Gminy Sztum za rok 2013; sprawozdanie finansowe Sztumskiego
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Centrum Kultury za rok 2013. Ponadto Komisja zapoznała się z informacja o stanie
mienia komunalnego gminy i w wyniku glosowania wyraziła jednogłośnie pozytywna
opinię
opinię Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Rady Miejskiej przedstawił Andrzej
Murawski, przewodniczący komisji informując, że na posiedzeniu w dniu 4 czerwca
2014 roku Komisja biorąc pod uwagę realizację budżetu zgodną z zasadą celowości,
legalności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi oraz osiągnięcie
dochodów powyżej zakładanego planu i realizację zadań zgodnie z założeniami
planowymi w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie
z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2013 oraz sprawozdanie finansowe Miasta
gminy za rok 2013. Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniem finansowym
Sztumskiego centrum Kultury za rok 2013 oraz z informacją o stanie mienia
komunalnego na dzień 31 grudnia 2013 roku i wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię.
5.1.d) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z
wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2013 przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik
Miasta i gminy
5.1.e) dyskusja – głosów w dyskusji nie było
5.1.f) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy na 2013 rok (uchwała nr XLII/408/2014)
- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie- wynikiem głosów 11 za. Uchwała
stanowi załącznik 6 do niniejszego protokołu

5.2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tyt. wykonania
budżetu Miasta i Gminy za rok 2013:
5.2.a) uchwałę Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum- przedstawiła Sylwia Monkielewicz, zastępca
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
Sztum Panu Leszkowi Taborowi z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok
2013;
- wniosek przez Radę w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie- 11 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Natomiast wniosek Komisji Rewizyjnej o
udzielenie absolutorium stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
5.2.b) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Sztumie- przedstawiła Sylwia Monkielewicz, zastępca przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
5.2.c) dyskusja – głosów w dyskusji nie było
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5.2.d) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu
Miasta i Gminy za rok 2013(uchwała nr XLII/409/2014) ;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 11 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
Burmistrz Leszek Tabor podziękował wszystkim radnym za tak wysoką ocenę wykonania
budżetu gminy za rok ubiegł oraz pracownikom, którzy współuczestniczyli w realizacji
budżetu
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 17,oo do 17,20
5.3) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013
Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie (uchwała nr XLII/410/2014) przedstawiła
Kazimiera Dembińska, Głowna Księgowa SCK informując o pozytywnej opinii
resortowych Komisji Rady Miejskiej
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 11 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
.
Z dalszych obrad zwolnił się radny Andrzej Murawski- rada obradowała w 10- osobowym
składzie

5.4) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20142018 (uchwała nr XLII/411/2014) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i
gminy informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji
Finansów Publicznych i Rozwoju
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 10 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
5.5) projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014 (uchwała nr
XLII/412/2014) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i gminy informując
o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 10 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
5.6) projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców
realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta i Gminy Sztum w ramach pomocy de
mini mis (uchwała nr XLII/413/2014) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik
Miasta i gminy informując o pozytywnej opinii resortowych Komisji Rady MiejskiejKomisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, Komisji Edukacji, Kultury i
Spraw Społecznych i Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 10 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
5.7) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3 +” w
Mieście i Gminie Sztum (uchwała nr XLII/414/2014) przedstawiła Sylwia Mackiewicz,
dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informując o pozytywnej opinii
resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 10 głosami za i
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
5.8) projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXXV/333/2013 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 05.10.2013r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole”
uchwalonego uchwałą nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia
2008 roku (uchwała nr XLII/415/2014) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa,
Kierownik Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku
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informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 10 głosami za i
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
5.9) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole”
uchwalonego uchwałą nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia
2008 roku, zmienionego Uchwałą Nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30
sierpnia 2011r. oraz Uchwałą Nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia
2011 roku (uchwała nr XLII/416/2014) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa,
Kierownik Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku
informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 10 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu
5.10) projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomość stanowiącą gminny zasób
nieruchomości (uchwała nr XLII/416/2014) przedstawiła Agnieszka TopolewskaReksa, Kierownik Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i
Majątku informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji
Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 10 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu
5.11) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Biała Góra
(uchwała nr XLII/418/2014) przedstawiła Bożena Falkowska, zastępca kierownika
Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich
informując o pozytywnej
opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej oraz zgłosiła autopoprawkę – w ostatnim
zdaniu na str. 29 wykreśla się wyrazy „turysta i turystyka” i zdanie otrzymuje nowe
brzmienie: Wyposażony w urządzenia plac zabaw w Centrum wsi poprawi jego
atrakcyjność, pozwoli na pełniejsze wykorzystanie obiektów przez mieszkańców
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 10 głosami za i
stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu
Ad pkt 6 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
1) Radny Andrzej Babieczko zgłosił zarośniętą ścieżkę rowerową ze Sztumskiego Pola
do Uśnic- wnioskuje o wykoszenie i wyrandapowanie.
2) Radny Bartosz Mazerski zgłosił o dokonanie przeglądu technicznego i usunięcie
usterek boiska tartanowego i placu zabaw przy bulwarze

Ad pkt 7 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
Wnioski zgłoszone przez radnych Andrzeja Babieczko i Bartosza Mazerskiego zostały
przyjęte do realizacji przez Bożenę Falkowską, zastępcę kierownika Referatu Gospodarki
Komunalnej i Spraw Obywatelskich
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Ad pkt 8 Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna XLIII sesja odbędzie się
2 lipca 2014 roku o godz. 14,oo. Sesja ta składać się będzie z dwóch części- pierwsza część
robocza odbędzie się w Urzędzie, na której zostaną podjęte niezbędne uchwały. Natomiast
druga część będzie wyjazdowa- po inwestycjach gminnych

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak
zamknął obrady dziękując Wszystkim za udział.
Czas trwania obrad od godz. 16,oo do 18,oo

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska

Czesław Oleksiak
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