PROTOKÓŁ Z OBRAD II SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół nr II.2014
z obrad II sesji Rady Miejskiej w Sztumie
w dniu 5 grudnia 2014 roku

Ad pkt 1 Otwarcia obrad II sesji dokonał Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak. Przywitał
bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na sesję: zaproszonych gości, dyrektorów szkół i
przedszkoli, dyrektorów jednostek gminnych, sołtysów, przedstawicieli prasy lokalnej, TV
Malbork, burmistrzów, pracowników Urzędu i radnych Rady Miejskiej. Stwierdził
prawomocność obrad, gdyż na 15 – osobowy skład Rady w obradach udział brali wszyscy
radni.
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 sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu

Ad pkt 2 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił porządek obrad, który
otrzymali Rady wraz z projektami uchwał będących przedmiotem obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie ewentualnie zgłoszonych zmian do porządku
3. Zatwierdzenie Protokołu Nr LI/2014 z obrad I sesji Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2014
roku. Protokół do wglądu wyłożony jest w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na
adresy mailowe radnych.
4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) powołania stałych komisji Rady Miejskiej
2) powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej oraz ich Przewodniczącychpkt 4/1 i 2 przedstawi Czesław Oleksiak, Przewodniczący Rady Miejskiej
Przerwa w obradach- podczas przerwy odbędzie sie posiedzenie Komisji Finansów Publicznych
i Rozwoju w celu zaopiniowania nw. projektów uchwał będących przedmiotem dalszych obrad sesji:

Po przerwie kontynuacja punktu 4- podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie
3) zmian w budżecie gminy na 2014rok- przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta
i Gminy
4) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum- przedstawi Czesław
Oleksiak, Przewodniczący Rady Miejskiej

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
7. Zakończenie obrad.
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Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad w pkt 3
porządku obrad wkradł się błąd pisarski – winno być Zatwierdzenie protokołu nr I/2014, a nie
jak wpisano LI/2014
Propozycji zmian do porządku obrad nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że w przypadku zgłoszonych zmian
do porządku obrad są głosowane i przyjmowane bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy składu Rady
Nie zgłoszono uwag- Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada będzie obradowała zgodnie z
przedstawionym porządkiem obrad. Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu
Ad pkt 3 Protokół Nr I/2014 z obrad I sesji Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2014 roku do
wglądu wyłożony był w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na adresy mailowe radnych.
Radni zapoznali się z treścią protokołu i protokół podpisali. Przewodniczący Rady
poinformował, że część radnych nie otrzymała protokołu na adresy mailowy- wystąpił jakiś
problem techniczny za, co przepraszamy;
- w wyniku głosowania protokół przez Radę został zatwierdzony jednogłośnie- 15 głosami za
Ad pkt 4 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
4.1) projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej (uchwała nr
II.5.2014) przedstawił Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu
4.2)
projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady
Miejskiej oraz ich Przewodniczących (uchwałA nr II.6.2014) przedstawił Czesław
Oleksiak, Przewodniczący Rady Miejskiej
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za i
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach w godz. od 14,15 do
14,50- podczas przerwy odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
w celu zaopiniowania nw. projektów uchwał będących przedmiotem obrad sesji:
Po przerwie- wznowienie obrad i kontynuacja punktu 4- podjęcie uchwał Rady Miejskiej w
sprawie:
4.3) zmian w budżecie gminy na 2014 rok (uchwała Nr II.7.2014)- projekt uchwały
przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii
Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
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4.4)

projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Sztum (uchwała nr II.8.2014) przedstawił Czesław Oleksiak, Przewodniczący Rady
Miejskiej informując o pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju.
W dyskusji głos zabrał radny Adam Kaszubski informując, że w 2012 roku Klub
Radnych, który reprezentuje głosował przeciwko temu wynagrodzeniu i osobiście nie
będę głosował za tą uchwałą
- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów 11 za i czterech głosach
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu

Ad pkt 5 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) Radny Adam Kaszubski zgłosił następujące wnioski i zapytania:
a) prośba, aby w nowej- obecnej kadencji radni otrzymywali na adresy mailowe
informacje Burmistrza z działalności międzysesyjnej przed sesją, aby mieć
możliwość odniesienia się do pewnych spraw na sesji,
b) proponuje rozważyć, aby punkt dotyczący interpelacji, zapytań i wniosków
radnych umieścić na początku porządku obrad
c) proponuje, aby na początku kadencji powołać Komitet Organizacyjny obchodów
600 lecia miasta

Ad pkt 6 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
1) udzielono następujących odpowiedzi:
a) Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że informacja z działalności
międzysesyjnej przygotowywana jest do ostatniej chwili przed sesją- zbieram te
informacje i uzupełniam jeszcze w dniu sesji
b) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak w odpowiedzi na propozycję dotyczącą
przeniesienia punktu interpelacji i zapytań radnych na początek porządku obrad
wyjaśnił, że zmiana ta była podyktowana tym, że radni na początku sesji zgłaszali
zapytania i wnioski nie czekając niejednokrotnie na wysłuchanie wyjaśnień i
odpowiedzi na zgłoszone wnioski.
c) Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że powołanie Komitetu Organizacyjnego
ds. obchodów miasta było już zapowiadane wcześniej i wszyscy jesteśmy za tym,
aby taki Komitet powołać.
Ad pkt 7 Zakończenie obrad.
1) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna sesja planowana
jest na 30 grudnia br. (wtorek) na godz. 15,oo. Sesja zostanie poprzedzona
posiedzeniami Komisji Rady Miejskiej- posiedzenia komisji odbędą się w terminie
15- 17 grudnia br. Szczegółowy harmonogram zostanie przygotowany przez Biuro
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Rady i przesłany na adresy mailowe radnych. Jednym z tematów wszystkich
resortowych Komisji Rady będzie projekt uchwały w sprawie zasad wypłacania diet
radnym i sołtysom.
2) Burmistrz Leszek Tabor zaprosił na wigilię, która odbędzie się na Placu Wolności w
dniu 19 grudnia br. (poniedziałek) o godz. 16,oo

W związku z wyczerpaniem porządku obrad II sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady
Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując wszystkim za udział.
Czas trwania obrad od godz. 15,oo do 16,10.

Protokołowała

Przewodniczący

Czesława Jaźwińska

Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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