PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół nr XLVI/2014
z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Sztumie

z dniu 01 października 2014 roku

Ad pkt 1 Otwarcia obrad XLVI sesji dokonał Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak.
Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: zaproszonych gości: współtwórców rzeźb koni
sztumskich: pana Andrzeja Kopczyka, dyrektora Biura Pomorskiego Związku Hodowców
Koni w Malborku, pana Adama Jończyka, inspektora ds. Hodowli, pana Ludwika Jończyka,
pana Wojciecha Prygowskiego, informatyka; pana Krzysztofa Goldwieja, prezesa
Okręgowego Związku Kolarskiego w Gdańsku, sołtysów, 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. Nieobecny radny: Henryk Piepiórka
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. Zatwierdzenie Protokołu Nr XLIV/2014 i XLV/2014 z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia
29 sierpnia 2014 roku i 10 września 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) wręczenie medalu Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej Panu Eugeniuszowi Słoninie.
5. Informacja dotycząca planów inwestycyjnych firmy ELITA na Pomorskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej w Koniecwałdzie - przedstawi Marek Czebiołko, Prezes Zarządu ELITA.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności międzysesyjnej.
7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2018
2) zmiany w budżecie gminy na rok 2014- pkt 7/ 1 i 2 przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik
Miasta i Gminy

3) przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i
Gminy Sztum na lata 2014- 2020
4) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014; pkt 7/3 i 4 przedstawi
Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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5) sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 613/6 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum
na poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 572/4 stanowiącej własność Skarbu Państwa
6) sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 159/4 położonej w obrębie Koślinka z
przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości, osobie
która zamierza ją nabyć
7) zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr 124/1 położonej w obrębie 2
Miasta Sztum przy ul. Chopina
8) zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr 60/21 położonej w obrębie 4
Miasta Sztum przy ul. Żeromskiego
9) sprzedaży części działki 192/1 przy ul. Wojciechowskiego na poszerzenie
nieruchomości nr 225
10) sprzedaży części działki 192/1 przy ul. Wojciechowskiego na poszerzenie
nieruchomości nr 229
11) użyczenia na czas nieokreślony części nieruchomości budynkowej położonej na
działce nr 6 w obrębie Biała Góra, na rzecz SCK w Sztumie – pkt 7/5- 11 przedstawi
Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki
Nieruchomościami i Majątku.

12) utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania dla
przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Sztumie, Rady Powiatu
Sztumskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.- przedstawi Daria MietlewskaDura, Sekretarz Miasta i Gminy

8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
10. Zakończenie obrad.
- uwag i dodatkowych propozycji zmian nie zgłoszono do porządku obrad. Porządek stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
Ad pkt 3 Zatwierdzenie Protokołu Nr XLIV/2014 i XLV/2014 z obrad sesji Rady Miejskiej z
dnia 29 sierpnia 2014 roku i 10 września 2014 roku. Protokoły 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 Czesław Oleksiak ww. protokoły poddał pod głosowanie:
- głosowanie protokołu nr XLIV/2014- protokół zatwierdzono jednogłośnie- 14 głosami za
- głosowanie protokołu nr XLV/2014- protokół zatwierdzono jednogłośnie- 14 głosami za
Ad pkt 4 Część uroczysta sesji:
4.1) w punkcie tym przewidziany jest punkt kontynuowany z poprzedniej sesji dotyczący
wręczenia podziękowań współtwórcom rzeźb koni sztumskich. Przewodniczący Rady
Czesław Oleksiak przywitał: pana Andrzeja Kopczyka, dyrektora Biura Pomorskiego
Związku Hodowców Koni w Malborku, pana Adama Jończyka, inspektora ds. Hodowli, pana
Ludwika Jończyka, pana Wojciecha Prygowskiego, informatyka
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Burmistrz Leszek Tabor wspólnie z Przewodniczącym Rady Czesławem Oleksiakiem
wręczyli podziękowania oraz nagrody promujące gminę Sztum wraz ze zdjęciem
przedstawiającym rzeźby koni sztumskich
W imieniu wyróżnionych Pan Adam Jończyk podziękował za tak miłe uhonorowanie oraz
poinformował, że planowane jest wydanie biuletynu nt. koni, w którym na okładce chcą
umieścić zdjęcie przedstawiające rzeźby koni sztumskich. Zapytał o zgodę na umieszczenie
fotografii rzeźb koni sztumskich w wymienionym biuletynie. Burmistrz zaaprobował
zgłoszoną propozycję.
4.2) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak stwierdził, że z przyjemnością informuje, że na
wniosek środowiska sportowego Burmistrz przyznał Panu Eugeniuszowi Słoninie medal
Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu Burmistrzowi. Burmistrz Leszek
Tabor stwierdził, że najlepszym uzasadnieniem będzie odczytanie wniosku złożonego przez
wnioskodawców: Kolarski Ludowy Klub Sportowy „LIDER” Sztum składa wniosek o
przyznanie wyróżnienia dla Eugeniusza Słoniny. Wniosek motywujemy tym, iż Eugeniusz jest
długoletnim trenerem, wychowawcą, zawodnikiem klubu. Zawsze skromny gdzieś w cieniu,
nie żądający poklasku. Działacz sportowy, który w sporcie udziela się od ponad czterdziestu
lat, wielokrotnie wskrzeszał kolarstwo w Sztumie, zawsze uczynny i chętny do pomocy. W
świecie kolarskim jest rozpoznawalny, jako człowiek szczerego serca i wszystkim zawodnikom
służy wiedzą i doświadczeniem. Nieraz na wyścigu widziałem jak działacze, prezesi innych
klubów nawet sędziowie witali się z pełnym szacunkiem do niego. Jak tylko przyjedziemy na
wyścig bez trenera to zaraz, pytania co z Geniem (tak go potocznie nazywamy). Nasz trener
zawsze mawia, że wszyscy mają równą szansę, wszystkim tak samo wiatr wieje. Trzeba
walczyć do końca, tak on walczył, aby wskrzesić z popiołu Sztumskie kolarstwo. Obecnie klub
choć mały ma dzięki gminie swoje skromne lokum, które dzięki jego i innym działaczom,
pomocy firm i rodziców zawodników wyremontowano i przystosowano do potrzeb klubu. A
też na trasach kolarskich mamy swoje zasługi dzięki jego bezinteresownej i bezpłatnej pracy.
Aby opisać wszystkie zasługi i pracę Eugeniusza, trzeba by napisać książkę lecz jest to nie
potrzebne, bo kto w Sztumie i mało gdzie w powiecie nie zna trenera. Tacy ludzie zawsze i
wszędzie promują naszą piękną gminę i miasto zapraszając partnerów i innych zawodników
do odwiedzenia malowniczych trzymających tras. To jest człowiek naprawdę zasłużony dla
Ziemi Sztumskiej.
Burmistrz Leszek Tabor wspólnie z Przewodniczącym Rady Czesławem Oleksiakiem
wręczyli Panu Eugeniuszowi Słoninie Medal „Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej”, list
gratulacyjny oraz nagrodę pieniężną. Nagrodzonemu złożono gratulacje oraz wręczono
okolicznościowe wiązanki kwiatów.
Kontynuując część uroczystą sesji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że
solenizantką w okresie międzysesyjnym była radna Elżbieta Wysocka- solenizantce złożono
życzenie i wręczono okolicznościową wiązankę kwiatów

Ad pkt 5 Informację w formie prezentacji multimedialnej dotyczącą planów inwestycyjnych
firmy ELITA na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Koniecwałdzie
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przedstawił Marek Czebiołko, Prezes Zarządu firmy ELITA. W informacji przedstawiono
plany i koncepcje stwierdzając, że meble są bardzo dobrym produktem nie tylko na rynku
krajowym, ale i zagranicznym. Firma Elita zatrudnia ok.300 osób na powierzchni 16 tys. m².
W 2011 roku obroty firmy wzrosły o 100 %, zmieniono typ produktu, jakość produktu
„poszła do przodu”. Z tego też względu Firma w 2011 roku wygrała konkurs w zakresie
innowacyjnej gospodarki, gdyż podwojono produkcję i oferta się polepszyła. Obecnie Firma
jest w rekordowym roku 2014- osiągnięto dodatkowe obroty, na rynek polski sprzedaż 50% i
na eksport 50%. Sprzedaż eksportowa to głównie kraje skandynawskie ze względu na
bliskość portu. Firma Elita posiada bardzo nowoczesną technologię produkcji mebli i jest to
najnowocześniejsza fabryka w Polsce. Jednakże najbardziej kluczowym rynkiem jest rynek
krajowy. W 2013roku uhonorowani zostali najbardziej kluczowymi nagrodami. Plany na ten
rok to- rozbudowa hali magazynowej i przebudowa kotłowni. Chcą być firmą ekologiczną,
planują wymianę pieców, aby zminimalizować emisję pyłów do atmosfery. Stworzono
własny program, który zarządza całą produkcją i jest to własność intelektualna, wytworzona
przez nas i jesteśmy z tego dumni. Jest duże zainteresowanie zewnętrzne tym programem.
Jesteśmy dumni z tego zakładu i z tego, co osiągnęliśmy. Prezes Zarządu firmy Elita Marek
Czebiołko stwierdził, że zrealizowaliśmy plany do 2016 roku, na 2 lata przed terminem.
Firma Elita jest pionierem w rozwiązaniach (..). Liczymy na pomoc głównie w wybudowaniu
parkingu przy Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Koniecwałdzie. Będzie to
parking nie tylko dla firmy Elita, ale i dla innych użytkowników. Po wybudowaniu fabryki na
terenie Strefy Ekonomicznej będą największą fabryką nie tylko w Polsce, ale w całej
środkowej Europie. Chcemy produkować meble łazienkowe, technologie są coraz bardziej
nowoczesne, chcą produkować szybciej, taniej i lepiej. Planują wybudować halę produkcyjna
o powierzchni 6940 m². W kolejnym etapie wybudowanie kolejnej hali produkcyjnej
produkującej natryski, kabiny łazienkowe, prysznice (..). Na koniec przewidziana jest
budowa pomieszczeń biurowych i reprezentacyjnych. Całość powierzchni zabudowy pod
dachem ok. 30 tys. m² w ciągu 5 lat. Pozwoli to mocno wzmocnić siły przedsiębiorstwa i
moce przerobowe. Dodatkowe zatrudnienie to 50 osób- całość zatrudnienia w firmie wyniesie
ok. 400 osób. Liczymy na pomoc (..), że ten interes zrobimy wspólnie.
W dyskusji głos brali:
Radny Mirosław Kozłowski zapytał, czy firma Elita wykonuje meble na zamówienie, na
wymiar?
W odpowiedzi Marek Czebiołko, Prezes firmy Elita stwierdził, że nie jesteśmy firmą
usługową tylko firmą produkcyjną. Posiadamy bardzo szeroką ofertę różnych modeli z bardzo
dużą możliwością zestawiania.
Burmistrz Leszek Tabor stwierdził, że dorobek i plany firmy są imponujące i nie jest to tylko
powód do dumy dla firmy, ale może być dla samorządu, że firma będzie się rozwijać na
naszej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Mam sentyment osobisty, gdyż w 1998 roku
rozpoczynałem pracę samorządzie, a firma Elita rozpoczynała swoją działalność na rynku
sztumskim. Radni zadbali o ulgi dla przedsiębiorców podejmując uchwałę w sprawie
zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców
tworzących nowe miejsca pracy realizujących nowe inwestycje na terenie miasta i gminy
Sztum– firma Elita będzie mogła skorzystać z ulgi podatkowej. Natomiast radni na
dzisiejszej sesji zdecydują o przeznaczeniu środków finansowych na opracowanie
dokumentacji na budowę parkingu.
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Ad pkt 6 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił
głosu Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum Leszkowi Taborowi, który przedstawił informację
z działalności międzysesyjnej. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu;
- Rada przedstawioną informację przyjęła do akceptującej wiadomości
Ad pkt 7 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
7.1) zgodnie z porządkiem obrad sesji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Danucie Wiatrowskiej, Skarbnikowi Miasta i Gminy, która przedstawiała projekt uchwały w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 2018 (uchwała nr
XLVI/438/2014) informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji
Finansów Publicznych i Rozwoju;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
7.2) projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2014 przedstawiła Danuta
Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy (uchwała nr XLVI/439/2014) informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju;
W dyskusji głos zabrał radny Adam Kaszubski- zapytał na kiedy potrzebny jest parking dla
firmy Elita i jakie są terminy rozpoczęcia inwestycji?
W odpowiedzi Burmistrz Leszek Tabor wyjaśnił, kto kiedy rozpocznie- nie mam takich
informacji, gdyż są to rozmowy między inwestorami, a Pomorską Specjalną Strefą
Ekonomiczną. Dlatego też z Panem Przewodniczącym Rady poprosiliśmy Prezesa Firmy Elita
o przedstawienie na dzisiejszej sesji planów inwestycyjnych. Prace na pewno są
zaawansowane (..)
Radny Adam Kaszubski zapytał o okres ważności dokumentacji na parking.
W odpowiedzi Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że 3 lata.
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał
projekt uchwały pod głosowanie:
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za i
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 17,25 do 17,45.
Podczas przerwy zwolnili się radni: Sylwia Monkielewicz i Kazimierz Barański. Rada
obradowała w 12- osobowym składzie
7.3) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Mieście i Gminy Sztum na lata 2014- 2020 (uchwała nr XLVI/440/2014)
przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sztumie informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji
Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 12 głosami za i
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
7.4) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
(uchwała nr XLVI/441/2014) przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego
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Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informując o pozytywnej opinii resortowej komisji
Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 12 głosami za i
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
7.5)

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 613/6 położonej w
obrębie 2 Miasta Sztum na poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów nr 572/4 stanowiącej własność Skarbu Państwa
(uchwała nr XLVI/442/2014) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik
Referatu planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i majątku
informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej, tj. Komisji Wsi,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 12 głosami za i
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu

7.6)

projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 159/4 położonej w
obrębie Koślinka z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości, osobie która zamierza ją nabyć (uchwała nr XLVI/443/2014)
przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, kierownik Referatu planowania
przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i majątku informując o pozytywnej
opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej, tj. Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 12 głosami za i
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu

7.7)

projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr
124/1 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Chopina (uchwała nr
XLVI/444/2014) 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;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 12 głosami za i
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu

7.8)

projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr
60/21 położonej w obrębie 4 Miasta Sztum przy ul. Żeromskiego (uchwała nr
XLVI/445/2014) 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;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 12 głosami za i
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu

7.9)

projekt uchwały w sprawie sprzedaży części działki 192/1 przy ul. Wojciechowskiego
na poszerzenie nieruchomości nr 225 (uchwała nr XLVI/446/2014) 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;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 12 głosami za i
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
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7.10) projekt uchwały w sprawie sprzedaży części działki 192/1 przy ul. Wojciechowskiego
na poszerzenie nieruchomości nr 229 (uchwała nr XLVI/447/2014) 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;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 12 głosami za i
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
7.11) projekt uchwały w sprawie użyczenia na czas nieokreślony części nieruchomości
budynkowej położonej na działce nr 6 w obrębie Biała Góra, na rzecz SCK w Sztumie
(uchwała nr XLVI/448/2014) 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;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 12 głosami za i
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
7.12) projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów
głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Sztumie, Rady
Powiatu Sztumskiego, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. (uchwała nr
XLVI/449/2014) przedstawiła Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy
informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 12 głosami za i
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu
Ad pkt 8 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił informacje z okresu międzysesyjnego:
1) Klub Piłkarski „OLIMPIA” Sztum wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie
organizacji turnieju drużyny Juniora E-1- na ten cel z Funduszu Rady przeznaczyłem
100 zł.
2) dyrektor Gimnazjon nr 1 w Sztumie wystąpiła z wniosek o dofinansowanie wyjazdu
młodzieży i gości zaproszonych do Szymbarka na spotkanie z uczestnikami II wojny
światowej, gdzie honorowym gościem uroczystości była Pani Anna Maria Anders- na
ten cel z Funduszu Rady przeznaczyłem 100 zł. /na częściowe pokrycie kosztu
transportu/
3) Stowarzyszenie „Do Życia Przez Życie” w Uśnicach wystąpiło o wsparcie finansowe
wyjazdu integracyjnego do Lwowa- na ten cel z Funduszu Rady przeznaczyłem 100 zł.
4) informacyjnie podaję, że wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w
określonym terminie, tj. na dzień 22 września br.
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) radna Elżbieta Wysocka zapytała, czy firma ds. budowy farmy wiatrowej w Postolinie
korzystająca z dróg dojazdowych i mostku zostanie zobowiązana do wyremontowania
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zniszczonych dróg i mostku. Mieszkańcy proszą, aby kierowcy jeździli wolniej po
drogach w dni, kiedy dzieci uczęszczają do szkoły.
2) Radna Róża Banasik- Zarańska zaprosiła na międzynarodowy przegląd artystyczny
osób niepełnosprawnych do Sztumskiego Centrum Kultury w dniu 16 października
br. na godz. 10,oo. W imieniu mieszkańców Parpar zapytała, kiedy zostanie wykonana
droga z płyt jumbo- mieszkańcy się obawiają, że zmieni się pogoda i ze względu na
niekorzystne warunki atmosferyczne droga nie zostanie wyremontowana.

Ad pkt 9 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) W odpowiedzi na pytanie radnej Elżbiety Wysockiej, Ryszard Wirtwein, kierownik
referatu gospodarki komunalnej i spraw obywatelskich wyjaśnił, że inwestor farmy
wiatrowej na własny koszt wyremontuje drogę do mostku. Również na własny koszt
wyremontuje mostek- takie są porozumienia. Na piracką jazdę kierowców zwrócimy
uwagę- mamy kontakt z wykonawcą.
2) Odpowiadając na pytania radnej Róży Banasik- Zarańskiej, Ryszard Wirtwein
poinformował, że na wyremontowanie drogi Uśnice- Parpary otrzymaliśmy z Urzędu
Marszałkowskiego dofinansowanie w wysokości 80 tys. zł., w związku z tym
musimy spełnić określone warunki. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą i termin
zakończenia robót przewidziany jest na koniec miesiąca listopada br.. Nie ma obaw,
że droga nie zostanie wyremontowana. Mamy solidnego wykonawcę- czekamy na
podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim- po jej podpisaniu dnia następnego
zostaną rozpoczęte roboty.
Ad pkt 10 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna sesja przewidziana jest
na przełomie miesiąca października/listopada br.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania obrad od godz. 16,oo do 18,15.

Protokołowała

Przewodniczący

Czesława Jaźwińska

Rady Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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