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

Protokół Nr XLIII
z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 02 lipca 2014 rok

Ad pkt 1 Otwarcia obrad XLIII 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
13 radnych. Nieobecni radni: Bartosz Mazerski i 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:

I część obrad odbędzie się w sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku
3. Zatwierdzenie Protokołu Nr XLI/2014 z obrad XLI sesji Rady Miejskiej z dnia 30 maja
2014 roku. Protokół do wglądu wyłożony w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na
adresy mailowe radnych.
4. Część uroczysta- wręczenie nagrody dla Pana Ryszarda Mazerskiego za organizację
XXIV Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności i imprez promujących
zdrowy styl życia
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności międzysesyjnej
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2018
2) zmiany w budżecie gminy na rok 2014- pkt 65/1i 2 przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta
i Gminy

3) sprzedaży części nieruchomości oznaczonej nr 60/18 położonej w obrębie 4 Miasta
Sztum przy ul. Żeromskiego na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości osobie, które zamierzają ją nabyć
4) zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
i gospodarczym, położonej w Sztumie obręb 2 Miasta Sztum przy ul.
Skłodowskiej nr 9, stanowiących własność Gminy Sztum
5) zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej nr 279/126 położonej w
obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Nowowiejskiego w drodze przetargu
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6) sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 238 położonej w obrębie 3 Miasta Sztum
przy ul. Witosa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości
osobie, które zamierzają ją nabyć- pkt 6/3- 6 referuje Agnieszka Topolewska- Reksa,
Kierownik Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Majątku

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
9. Zakończenie obrad.

II część sesji- wyjazdowa dla radnych zgodnie z niżej podaną trasą:
1. Sztum- ulica Słoneczna- remont nawierzchni
2. Koniecwałd- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna- tereny przeznaczone pod
inwestycje
3. Gościszewo- droga z płyt jumbo- Osiedle Pod Lasem
4. Grzępa- droga z płyt jumbo
5. Sztum- Osiedle Parkowe- modernizacja dróg gminnych
6. Sztum- modernizacja targowiska
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do II wyjazdowej części sesjirozpoczęcie sesji wyjazdowej rozpocznie się od punktu 2 tj. Koniecwałd- Pomorska
Specjalna Strefa Ekonomiczna- tereny przeznaczone pod inwestycje. Pozostałe punkty będą
realizowane zgodnie z porządkiem obrad. Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu
Ad pkt 3 Protokół Nr XLI/2014 z obrad XLI sesji Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2014 roku
do wglądu wyłożony był 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 protokół nr XLII/2014 poddał pod głosowanie- radni
w wyniku głosowania protokół zatwierdzili jednogłośnie- 13 głosami za
Ad pkt 4 Część uroczysta- Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że w
części uroczystej sesji odbędzie się wręczenie nagrody dla Pana Ryszarda Mazerskiego za
organizację XXIV Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności i imprez
promujących zdrowy styl życia. Nagrodę wręczył Burmistrz Leszek Tabor informując, że Pan
Ryszard Mazerski poza organizacją XXIV Międzynarodowego Sztumskiego Biegu
Solidarności jest inicjatorem wielu imprez masowych promujących zdrowy styl życia- w tym
Nordic Walking. Dodatkowo Burmistrz poinformował, że otrzymaliśmy dobrą wiadomość, że
Ministerstwo Sportu dofinansowało budowę naszego stadionu miejskiego.
Ryszard Mazerski podziękował za słowa uznania, na ręce Burmistrza złożył serdeczne podziękowanie

za wsparcie i pomoc w działalności Klubu Sportowego ZANTYR. Ponadto poinformował, że
na działalność Klubu ZANTYR mają wpływ inne osoby i instytucje, którym również chciałby w
tym miejscu podziękować m.in. państwu Nowosielskim, Panu Cebuli, Panu Belzytowi, Panu
Zbigniewowi Zwolenkiewiczowi, Panu Zbigniewowi Wiechowskiemu (..) Przewodniczącemu Rady

Czesławowi Oleksiakowi, radnemu Andrzejowi Murawskiemu i wielu innym. Bardzo dobrze
układa się współpraca z różnymi instytucjami, w tym: Sztumskim Centrum Kultury,
szkołami, Państwową Strażą Pożarną. Podziękował za docenienie tego, co robimy. W roku
ubiegłym członkowie Klubu ZANTYR brali udział w ponad 200 imprezach sportowych.
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Organizowanych jest wiele imprez sportowych dla społeczności lokalnej przez Klub
Sportowy ZANTYR, w tym Nordic Walking.
Ad pkt 5 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił
głosu Burmistrzowi Leszkowi Taborowi, który przedstawił informację Burmistrza Miasta i
Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności międzysesyjnej. Burmistrz dodatkowo
poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Sportu, że
nasz wniosek o dofinansowanie stadionu miejskiego został pozytywnie rozpatrzony. W
pierwszym etapie przewidziana jest budowa budynku zaplecza sanitarno- szatniowego. W
drugim etapie wykonanie skoczni, płyty, bieżni i pozostałych prac. Inwestycja zostanie
rozpoczęta w tym roku, a zakończenie przewidziane jest na rok 2015. Ponadto Burmistrz
poinformował, że otrzymaliśmy wstępne wyniki szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Wyniki są dobre i bardzo dobre, niektóre są wyższe niż w województwie. Ostateczne wyniki
będą 28 sierpnia br. Kolejna uzupełniająca informacja, którą Burmistrz podał dotyczyła
budżetu obywatelskiego: Mieszkańcy złożyli 35 wniosków, z tego 21 dotyczy terenów
wiejskich, a 14 Sztumu i Czernina. Łączna wartość zgłoszonych propozycji w złożonych
wnioskach to kwota około 3 mln zł. Natomiast w budżecie gminy na realizację zadań w
ramach budżetu obywatelskiego przeznaczono kwotę 600 tys. zł, z tego 300 tys. zł dla
Sztumu i Czernina i 300 tys. zł. na tereny wiejskie- sołectwa. Mieszkańcy zgłosili różne
pomysły za realizację zadań, z których większość dotyczy naprawy dróg, chodników, nowych
wiat przystankowych, dodatkowych lamp oświetleniowych (...). Wszystkie wnioski
przekazano do właściwych resortowo referatów Urzędu Miasta i Gminy Sztum, które
dokonają analizy formalnej, prawnej i merytorycznej. Wyniki analizy w miesiącu wrześniu
br. zostaną przedstawione Zespołowi ds. Budżetu Obywatelskiego, który zatwierdzi wnioski,
które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Lista wniosków będzie podana do
publicznej wiadomości na przełomie października/listopada br., a głosowanie przewidziano
na początku 2015 roku.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza z okresu międzysesyjnego stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu oraz dostępne w BiP.
Ad pkt 6.1) Zgodnie z porządkiem obrad XLIII sesji 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 XLIII/419/2014) informując o pozytywnej opinii Komisji Finansów
Publicznych i Rozwoju;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie (wynikiem głosów
13 za). Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
6.2) projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014 (uchwała Nr
XLIII/420/2014) 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 (wynikiem głosów
13 za) i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
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6.3) projekt uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości oznaczonej nr 60/18
położonej w obrębie 4 Miasta Sztum przy ul. Żeromskiego na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości osobie, które zamierzają
ją nabyć (uchwała Nr
XLIII/421/2014) 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;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za i
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
6.4) projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym
i gospodarczym, położonej w Sztumie obręb 2 Miasta Sztum
przy ul. Skłodowskiej nr 9, stanowiących własność Gminy Sztum
(uchwała Nr
XLIII/422/2014) 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;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za i
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
6.5) projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej nr
279/126 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Nowowiejskiego w drodze przetargu
(uchwała Nr XLIII/423/2014) 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;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za i
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
6.6) projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 238 położonej w
obrębie 3 Miasta Sztum przy ul. Witosa na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości osobie, które zamierzają ją nabyć (uchwała Nr XLIII/424/2014) 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;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za i
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
Z dalszych obrad zwolniła się radna Wiesława Chabowska- Rada obradowała w 12osobowym składzie
Ad pkt 7 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) Radny Henryk Piepiórka zgłosił wniosek o naprawę sprzętu na placu zabaw w
Sztumskim Polu. Plac zabaw jest w fatalnym stanie, nie można z niego korzystać. ,
Przed okresem wakacyjnym sprzęt miał być naprawiony. Ponadto zgłosił o
wyrównanie drogi w Grzęmpie od przejazdu kolejowego do ściany lasu, w drodze w
Sztumskim Polu- ulica Żeromskiego są dziury oraz w Parparach jest zły stan dróg.
Prosi, aby „pochylić się nad tą sprawą”, gdyż stan dróg jest w fatalnych stanie.
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2) Sołtys wsi Pietrzwałd Kazimiera Kosmowska zapytała dlaczego nie jest remontowana
świetlica wiejska w Pietrzwałdzie- od 10 lat o tym mówi. W świetlicy w Pietrzwałdzie
nie ma niczego. Dzieci z Pietrzwałdu mogą oglądać nasze komputery w świetlicy w
Postolinie, o czym napisano w biuletynie.

Ad pkt 8 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
1) W odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez radnego Henryka Piepiórkę w sprawie
dróg Burmistrz stwierdził, że nie zgadza się z katastroficznym opisem pana radnego,
gdyż osobiście byłem na drodze w Grzępie (..). Byłem również na drodze w
Sztumskim Polu/ przy torowisku, tam również nie ma dziur. Dlatego proszę o
konkrety. Plac zabaw w Sztumskim Polu- nie można powiedzieć, że z niczego tam nie
można korzystać. Był Dzień Dziecka i dzieci korzystały ze sprzętu na placu zabaw.
2) Główna księgowa SCK Kazimiera Dembińska w odpowiedzi na pytanie pani Sołtys
wsi Pietrzwałd Kazimiery Kosmowskiej w sprawie remontu świetlicy w Pietrzwałdzie
wyjaśniła, że świetlica wiejska w Pietrzwałdzie przewidziana jest do remontu.
Dlatego też komputery przechowywane są w świetlicy wiejskiej w Postolinie.
Podobnie jest w przypadku Sztumskiego Pola- komputery przechowywane są w
Sztumskim Centrum Kultury. Mamy również zakupiony sprzęt do tej świetlicy, tj.
krzesła, stoliki (..). Jesteśmy w trakcie ogłoszenia drugiego przetargu. Na remont
świetlicy mamy przewidziane 150 tys. zł.
Ad pkt 9 Zakończenie I części obrad .
1) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna XLIV sesja Rady
odbędzie się w ostatni tydzień sierpnia br.
Czas trwania I części obrad od godz. 14,oo do 14,50.

II część sesji- wyjazdowa zgodnie z niżej podaną trasą:
1.. Koniecwałd- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna- tereny przeznaczone pod
inwestycje
2.. Gościszewo- droga z płyt jumbo- Osiedle Pod Lasem
3.. Grzępa- droga z płyt jumbo
4.. Sztum- ulica Słoneczna- remont nawierzchni
5.. Sztum- Osiedle Parkowe- modernizacja dróg gminnych
6.. Sztum- modernizacja targowiska

Ad pkt 1 Ad pkt 1 Koniecwałd- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna- tereny
przeznaczone pod inwestycje. Na wstępie Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że za
przygotowanie infrastruktury w postaci budowy kanalizacji deszczowej dla terenów
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inwestycjach odpowiedzialna jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Specjalna Strefa
w tym celu wykonała retencyjny zbiornik bezodpływowy. Wcześniej wykonana został przez
gminę kanalizacja sanitarna wraz z pompownią i doprowadzona woda. Natomiast prąd i gaz
zostanie podłączony przez odpowiednich gestorów sieci. W uzupełnieniu Agnieszka
Topolewska- Reksa, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku na mapie wskazała podział terenu PSSE dla poszczególnych
inwestorów. Są to - Coffe Promotion (dz. nr 216/14 o pow. 1 ha) palarnia kawy – jest już
wydane pozwolenia na budowę. Firma informowała, że hale produkcyjną są w stanie
postawić w ciągu dwóch miesięcy, jednak jeszcze nie wiedzą, kiedy rozpoczną budowę.
Zakończenie inwestycji planują pod koniec 2015 roku. Drugą firmą jest - Widok
Kogeneracja (dz. nr 214/22 o pow. ha) przetwarzanie tworzyw sztucznych na energię, kolejną
nieruchomość nabyli Państwo Godlewscy (dz. nr 214/24 o pow. 43 arów) z przeznaczeniem
na przeróbkę opakowań z tworzyw sztucznych. Kolejną dz. o pow. 1,25 ha jest
zainteresowana firma produkującą nowoczesne prefabrykaty pod budowę domów
jednorodzinnych. Ponadto firma Elita zainteresowana jest nabyciem na własność i
zagospodarowaniem terenu pod inwestycje o pow. 5 ha (dz. Nr 214/9). Do zagospodarowania
pozostał areał o pow. 1,5 ha.
Ad pkt 2 Gościszewo- droga z płyt yumbo- Osiedle Pod Lasem. Wyjaśnień i informacji w
sprawie remontu i modernizacji dróg gminnych udzielał Ryszard Wirtwein, kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich – poinformował, że w ramach 3letniego programu planujemy utwardzić nawierzchnie dróg poprzez ułożenie- płyt yumbo w
systemie pasowym. Wykonanie nawierzchni zaprojektowano w 10 wsiach na ternie gminy
Sztum o łącznej o długości 8400 mb. Z płyt yumbo zostaną wykonane m.in. drogi w
Gościszewie i w Sztumskim Polu. Na osiedlu mieszkaniowym w Gościszewie Pod Lasem jest
trudna praca ze względu na gęstą zabudowę . Staramy się tak prowadzić prace, aby nie było
skarg ze strony mieszkańców.
Ad pkt 3 Grzępa- droga z płyt yumbo. Droga do Grzępy została wykonana z płyt yumbo o
długości 625 mb. do przejazdu kolejowego- droga za przejazdem kolejowym zostanie
wyrównana na odcinku 600 mb.- to jest ta droga, o naprawę której wnioskował na dzisiejszej
sesji radny Piepiórka. Zdemontowano drogę kamienną do Grzęmpy, a pozyskany materiał z
rozbiórki- kamień będzie wykorzystany do wykonania drogi przy dworku Żeromskiego.
Kierownik Ryszard Wirtwein poinformował, że codziennie jest na budowie dróg i na bieżąco
jest z przebiegiem robót.
Ad pkt 4 Sztum- ulica Słoneczna- remont nawierzchni. Lidia Ruszała, zastępca kierownika
Referatu Inwestycji i Rozwoju poinformowała, że remont dróg jest realizowany w ramach
zadania wieloletniego pn. Przebudowa dróg osiedlowych w Sztumie – m.in. ul. Słoneczna,
Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna i Wiejska, w budżecie zabezpieczono środki:
na rok 2014 w wysokości 1.973.000zł, 2015 r. w wysokości 3.000.000zł. i na 2016 r.
w wysokości 2.500.000. Obecnie jest realizowany pierwszy etap zadania, który przewiduje
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ciągów komunikacyjnych waz z
infrastrukturą techniczną w obszarze ulic Słonecznej na odcinku od ulicy Ogrodowej do ul. Chopina
za cenę 1 784 719,64zł, wartość kosztorysowa zadania wynosi ok. 2.700.00zł, termin realizacji
zadania ustalono do 20.10.2014r. Wykonawcą jest wyłonione w postępowaniu przetargowym EL
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DRO Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych Sp. z o.o. z Grudziądza. Nadzór
inwestorski sprawuje Patryk Schultz – Biuro Projektów Drogowych Grudziądz za cenę 13 530,00zł.

Szczegółowy zakres robót przedstawił kierownik budowy informując, że zgodnie
z harmonogramem w przyszłym tygodniu będzie wykonana kanalizacja deszczowa w ulicy
Słonecznej oraz nawierzchnia ulicy o dł. ok. 200 mb. do skrzyżowania z ulicą
Wojciechowskiego, która będzie wyłożona z płyt ażurowych co jest zgodne z dokumentacją
projektową.
Ad pkt 5 Sztum- Osiedle Parkowe- modernizacja dróg gminnych. Ryszard Wirtwein,
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich poinformował, że
inwestycja w Osiedli Parkowym jest zakończona i po odbiorach. Inspektor nadzoru nad
inwestycją poinformował, że w osiedlu wykonano łącznie 7000 m² nowej drogi z kostki,
2000 mb wykonano drogi z wykorzystaniem starej podbudowy. Jest ok. 150 miejsc
parkingowych. Wykonano mur oporowy wzdłuż ulicy Kochanowskiego. Wykonano instalację
deszczową na odcinku ok. 700 m. Były problemy z instalacją elektryczną, co też było
powodem, że trochę termin zakończenia inwestycji się przesunął. W okresie jesiennym
przewidziany jest przegląd gwarancyjny. W uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor dodał, że
na tym osiedlu są trzy spółdzielnie mieszkaniowe. W trakcie trwania inwestycji nie brakowało
problemów, ale mieszkańcy byli wyrozumiali i cierpliwi. Inwestycję udało się uratować (..) i
jakość wykonanych prac nie budzi zastrzeżeń. Jest jedna sprawa wnioskowana przez
Spółdzielnię Mieszkaniową, aby dostawić jedną lampę.
Ad pkt 6 Sztum- modernizacja targowiska. Lidia Ruszała, zastępca Kierownika Referatu
Inwestycji i Rozwoju poinformowała, że wykonawcą przebudowy targowiska miejskiego jest
firma Celbud z Kwidzyna. W ramach zadania Wykonawca był zobowiązany do wykonania
w pierwszej kolejności nowego budynku pasażu handlowego wraz z infrastrukturą
towarzyszącą za kwotę 1.382.363,42zł, zadanie zostało odebrane 30 grudnia 2013r.
Wykonawcy pozostał do zakończenia budynek targowiska za kwotę 1.814.229zł, termin
wykonania zaplanowano do października 2014 roku. Taka kolejność wykonanych prac
zapewniła handlowcom ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej (przeniesienie ze
starej hali targowej do nowego pasażu). Budowa targowiska jest objęta dofinansowaniem w
granicach 70 % z funduszy unijnych i w 25 % ze środków gminnych. Jednakże kwota
dofinansowania zewnętrznego nie może przekroczyć 1 mln. złotych. Nadzór nad inwestycją
prowadzony jest przez firmę ze Starogardu Gdańskiego. Na dzień dzisiejszy wartość
wykonanych robót wynosi ok. 1 mln. Do wykonania Wykonawcy pozostało robót na kwotę
ok. 800 tys. zł. Kierownik budowy przedstawił zakres robót.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad części wyjazdowej sesji Przewodniczący Rady
Czesław Oleksiak zamknął obrady sesji i podziękował wszystkim za udział.
Sesję zakończono o godz. 17,30.
Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
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