PROTOKÓŁ NR VII.2015 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół nr VII.2015
z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 25 marca 2015 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad VII sesji Rady Miejskiej dokonał zastępca Przewodniczącego Rady
Waldemar Fierek. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: burmistrza, zastępcę burmistrza,
zaproszonych gości: panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Czernina, panią Zofię Figgerodznaczoną medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, ppłk. z WKU z Malborka pana
Waldemara Wuttkę, sportowców, którzy otrzymali stypendia Burmistrza na rok 2015 za
wybitne wyniki sportowe, sołtysów- zwłaszcza nowo wybranych sołtysów, kierowników
jednostek gminnych, sołtysów, przedstawicieli mediów- prasy lokalnej, dyrektorów szkół i
przedszkoli, radnych powiatowych, pracowników Urzędu oraz radnych Rady Miejskiej.
Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15- osobowy skład Rady w obradach udział brało 14
radnych. Nieobecny radny Czesław Oleksiak.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu
Lista obecności osób uczestniczących w obradach stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu
Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Fierek poinformował, że w sołectwach odbyły się
zebrania wiejskie, na których odbyły się wybory sołtysów- przedstawił wszystkich sołtysów:
1) Pan Ryszard Antoniuk- sołtys w Gościszewie- ponownie wybrany
2) Pan Kazimierz Barański- sołtys w Czerninie- ponownie wybrany
3) Pani Sylwia Celmer- sołtys w Postolinie- nowo wybrana pani sołtys
4) Pani Małgorzata Charycka – sołtys w Sztumskim Polu- ponownie wybrana
5) Pani Agnieszka Gromek- sołtys w Koniecwałdzie- nowo wybrana pani sołtys
6) Pan Dawid Jetke- sołtys w Koślince- ponownie wybrany
7) Pan Marcin Kanarek- sołtys w sołectwie Kępina- nowo wybrany sołtys
8) Pani Kazimiera Kosmowska- sołtys w Pietrzwałdzie- ponownie wybrana
9) Pan Jacek Krupa w sołectwie Nowa Wieś- nowo wybrany sołtys
10) Pan Marek Laskowski- sołtys ulicy Domańskiego- ponownie wybrany
11) Pan Radosław Lubelski- sołtys Barlewic- nowo wybrany sołtys
12) Pan Kazimierz Majewski- sołtys Sztumskiej Wsi- ponownie wybrany
13) Pani Bogumiła Olszynka- sołtys w sołectwie Biała Góra- nowo wybrana pani sołtys
14) Pani Aleksandra Orszulak- sołtys w sołectwie Uśnice- nowo wybrana pani sołtys
15) Pan Adam Poćwiardowski- sołtys Zajezierza- ponownie wybrany
16) Pan Konrad Preuss- sołtys sołectwa Parowy- ponownie wybrany
17) Pani Iwona Ruszkowska- sołtys sołectwa Piekło- nowo wybrana pani sołtys
18) Pan Krzysztof Sojka- sołtys Gronajn- ponownie wybrany
Pogratulował nowo wybranym sołtysom i tym wybranym ponownie, którzy otrzymali mandat
zaufania od mieszkańców –Burmistrz z Wiceprzewodniczącym Rady wręczyli Sołtysom
pakiety promocyjne Miasta i Gminy Sztum
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Ad pkt 2 Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Fierek przedstawił porządek obrad sesji,
który otrzymali radni na adresy mailowe wraz z projektami uchwał i pozostałymi materiałami
będącymi przedmiotem obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku.
3. Zatwierdzenie protokołów nr V.2015 i VI.2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Sztumie. Protokoły
do wglądu wyłożone są w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłane na adresy mailowe radnych.

4. Część uroczysta sesji:
1) Wręczenie odznaczenia „Gwiazda Afganistanu” nadanego przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej dla Pana Mirosława Tomasza Kucharskiego,
2) Wręczenie medalu „Za zasługi dla obronności kraju” dla Pani Zofii Figger.
3) Wręczenie nagrody dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Czernina za zajęcie I miejsca
w V Turnieju Koła Gospodyń Wiejskich Żuławy i Powiśle organizowany przez
Pomorski Oddział Doradztwa Rolniczego w Gdańsku,
4) Wręczenie stypendiów sportowych za wybitne wyniki sportowe.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności międzysesyjnej.

6. Przedłożenie sprawozdań w sprawie:
1) wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania

planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie
mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2014 rok,
2) realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Sztum na lata

2013- 2015 za rok 2014.
7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2015,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2018- pkt 7/1 i 2 przedstawi
Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy

poboru podatków, rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa,
4) ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i sposobu płatności opłaty
3)

5)
6)

oraz jej poboru- pkt 7/3i 4 przedstawi Iwona Sanewska, kierownik Referatu ds. Podatkowych,
utraty mocy uchwały Nr IV.15.2014 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2014
roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania jednostki budżetowej,
zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej,

określenia kryteriów, przyporządkowanej im liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,
8) udzielenia dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie upoważnienia do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących
dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników- pkt 7/5-8 przedstawi
7)

Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty,
9)
10)

kontynuowania członkostwa Gminy Sztum w Lokalnej Grupie Działania „Kraina
Dolnego Powiśla” w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2015-2020,
przystąpienia do Stowarzyszenia „Związek Gmin Pomorskich” i przyjęcia jego statutupkt 7/9 i 10 przedstawi Ewa Ruczyńska, kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego

11)
12)

zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr 573/21 położonej w obrębie
2 Miasta Sztum przy ul. Władysława IV,
zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 157/1 położonej w obrębie
geodezyjnym Gościszewo w drodze przetargu,
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13)

odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas
nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości- pkt 7/11-13
przedstawi Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku,

14)

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 2011 r. oraz Uchwałą Nr
X/75/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2011 r.– przedstawi Agnieszka
Topolewska- Reksa, z-ca kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku,

15)

określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2015,

16)

określenia metody ustalania opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty- pkt 7/15 i 16 przedstawi Marcin Lipiński, p.o. kierownika Referatu Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa,

utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania dla
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 10 maja 2015 roku,
18) zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze gminy
Sztum- pkt 7/17i 18 przedstawi Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy.
8. Obwieszczenia Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie :
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Miasta
Sztum” ograniczonego ulicami: Kochanowskiego, Parku Miejskiego, brzegiem Jeziora
Barlewickiego, skrzyżowaniem ulic Barczewskiego i Jagiełły oraz brzegiem Jeziora
Sztumskiego do plaży miejskiej poprzez cześć ul. Reja do skrzyżowania ulic
Sienkiewicza i Nowowiejskiego do ulicy Kochanowskiego,
2) tekstu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Sztum.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie za rok 2014przedstawi Adam Kaszubski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12. Zakończenie obrad.
17)

Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Fierek zgłosił autopoprawkę do porządku obrad w pkt.
6.1) dopisać przedłożenie przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Sztum za 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień
31.12.2014 rok- dotychczasowy pkt. 6 staje się pkt. 6.2)
Ponadto wystąpiły zmiany w osobach referujących – pkt 7. 3 i 4 będzie referować pani Skarbnik
Danuta Wiatrowska, pkt 7.9 i 10 przedstawi pani Gabriela Smolińska, natomiast pkt 7.14
przedstawi pani Iwona Wyżykowska.
Porządek obrad VII sesji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
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Ad pkt 3 Zatwierdzenie protokołów nr V.2015 i VI.2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w
Sztumie. Protokoły do wglądu wyłożone były do wglądu w Biurze Rady Miejskiej oraz
przesłane na adresy mailowe radnych. Radni zapoznali się z treścią, uwag nie zgłosili i
protokoły, protokoły podpisali
Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Fierek ww. protokoły poddał pod głosowanie:
1) Protokół nr V.2015 w wyniku głosowania protokół zatwierdzono jednogłośnie- 14
głosami za
2) Protokół nr VI.2015 w wyniku głosowania protokół zatwierdzono jednogłośnie- 14
głosami za
Ad pkt 4.1) Część uroczysta sesjina dzisiejszą sesję zaproszony był pan Mirosław
Kucharski, odznaczony „Gwiazdą Afganistanu”, ale z ważnych powodów osobistych nie mógł
wziąć udziału w dzisiejszej sesji.
4.2) Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Fierek udzielił głosu ppłk. Panu Waldemarowi
Wuttce, który wręczył medal dla Pani Zofii Figger „Za zasługi dla obronności kraju”
- medal nadany przez Ministra Obrony Narodowej informując, że trzej synowie Pani
Figger pełnili służbę wojskową w sposób wzorowy w Wojsku Polskim zajmując
poważne i odpowiedzialne stanowiska, tj. jeden z synów był układaczem
spadochronów- odpowiadał za życie innych żołnierzy, drugi był radiotelegrafistą, trzeci
z kolei był czołgistą. Burmistrz złożył gratulacje i wręczył okolicznościową wiązankę
kwiatów.
4.3) Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Czernina za zajęcie I miejsce w V Turnieju Koła
Gospodyń Wiejskich Żuławy i Powiśle organizowanego przez Pomorski Oddział
Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Burmistrz Leszek Tabor złożył gratulacje oraz
wręczył nagrodę. Wiceprzewodniczący Rady wręczył po okolicznościowej róży
4.4) Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Fierek poinformował, że stypendia sportowe dla
sportowców za wybitne wyniki sportowe na rok 2015 przyznane przez burmistrza
zostały na podstawie uchwały nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego
2011 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz rodzajów i
wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za wybitne wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. W terminie do dnia 31 stycznia
2015 roku złożono 12 wniosków przez kluby sportowe z terenu miasta i Gminy Sztum
o przyznanie stypendium sportowego zawodnikom. Wnioski zostały złożone przez
Uczniowski Klub Sportowy Sokolik, Lekkoatletyczny Klub Sportowy Zantyr Sztum i
Miejski Ludowy Klub Sportowy Victoria. Wszystkie wnioski spełniały wymogi
formalne i merytoryczne. Przygotowano 12 umów ze sportowcami z terenu Miasta i
Gminy Sztum na stypendia sportowe Burmistrza Miasta i Gminy Sztum na rok 2015 na
łączną kwotę 26.950,00 zł. Burmistrz wspólnie z Wice przewodniczym Rady złożyli
gratulacje i wręczyli dyplomy stwierdzające przyznanie stypendium sportowego
następującym zawodnikom:
1) Agnieszce Borowskiej – zawodniczce Lekkoatletycznego Klubu Sportowego
Zantyr Sztum:
a. za zdobycie 2 złotych medali w Mistrzostwach Polski Seniorów w 5-boju
w Sopocie oraz 7-boju Mistrzostw Polski w Zgorzelcu,
b. za zajęcie czwartego miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów i Juniorów
w skoku w dal w Szczecinie
c. za start w reprezentacji Polski w Pucharze Europy w wielobojach.
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2) Andrzejowi Rogiewiczowi - zawodnikowi Lekkoatletycznego Klubu
Sportowego Zantyr Sztum:
a. za zdobycie 2 srebrnych medali w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
w Inowrocławiu w biegu na 3 000m z przeszkodami oraz w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski w Krakowie w biegu przełajowym na 8 000m.
b. za zajęcie czwartego miejsca w biegu na 10 000 m na bieżni podczas
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Białogardzie.
c. za zajęcie czwartego miejsca na Mistrzostwach Polski Seniorów w Postominie
d. za zajęcie szesnastego miejsca (najlepszy wśród polskich zawodników)
w
Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Bułgarii.
3) Julii Paetzke - zawodniczce Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Zantyr
Sztum:
a. za zdobycie mistrzostwa w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
w biegu na 300 m i wicemistrzostwo w biegu na 100 m.
b. za zakwalifikowanie się do Mistrzostw Polski Młodzików w Lekkiej Atletyce
w Zielonej Górze.
4) Arkadiuszowi Wiklandt – zawodnikowi Miejskiego Ludowego Klubu
Sportowego Victoria:
a. za zdobycie złotego medalu w Ogólnopolskich Regatach Długodystansowych
w Bydgoszczy,
b. zajęcie szóstego miejsca w konkurencji C-1 na dystansie 2km i czwartego
miejsca w konkurencji C-4 na dystansie 2km podczas Mistrzostw Polski
Młodzików w Bydgoszczy.
c. zdobycie brązowego medalu podczas Mistrzostw Polski w Maratonie w Opolu
w konkurencji C-2 na dystansie 9km.
5) Danielowi Wieliczko – zawodnikowi Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego
Victoria:
a. za zdobycie srebrnego medalu w Mistrzostwach Polski w Maratonie w Opolu
w konkurencji C-2 na dystansie 17,7km.
b. za zajęcie siódmego miejsca w kategorii C-2 na dystansie 1km oraz
dziesiątego miejsca w kategorii C-1 na dystansie 500m podczas
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Bydgoszczy.
6) Kacprowi Orlińskiemu – zawodnikowi Miejskiego Ludowego Klubu
Sportowego Victoria:
a. za zdobycie srebrnego medalu podczas Mistrzostw Polski w Maratonie
w
Opolu w kategorii C-2 na dystansie 17,7 km.
b. zajęcie szóstego miejsca w kategorii C-1 na dystansie 5km oraz siódmego
miejsca w kategorii C-2 na dystansie 1km podczas Olimpiady Młodzieży
w Bydgoszczy.
7) Filipowi Fehlau – zawodnikowi Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego
Victoria:
a. za zdobycie dwóch złotych medali podczas Mistrzostw Polski Młodzików
w Bydgoszczy w kategorii C-1 na dystansie 2km oraz podczas Mistrzostw
Polski w Maratonie w Opolu w kategorii C-1 na dystansie 9km.
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b. za zdobycie srebrnego medalu podczas Mistrzostw Polski Młodzików w
Opolu w kategorii C-2 na dystansie 2km.
8) Kamilowi Jesionkowskiemu – zawodnikowi Miejskiego Ludowego Klubu
Sportowego Victoria:
a. za zdobycie srebrnego medalu podczas Mistrzostw Polski Młodzików
w
Bydgoszczy w kategorii C-2 na dystansie 2km
b. za zajęcie czwartego miejsca na Mistrzostwach Polski Młodzików
w
Bydgoszczy w kategorii C-4 na dystansie 2km.
9) Jakubowi Kopek – zawodnikowi Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego
Victoria:
a. za zdobycie brązowego medalu podczas Mistrzostw Polski Młodzików
w
Maratonie w Opolu w kategorii C-2 na dystansie 9km,
b. za zajęcie czwartego miejsca w kategorii C-4 na dystansie 2km oraz siódmego
miejsca w kategorii C-2 na dystansie 2km podczas Mistrzostw Polski
Młodzików w Bydgoszczy.
10) Jakubowi Cysewskiemu – zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Sportowego
Sokolik w Czerninie:
a. za zdobycie srebrnego medalu podczas Mistrzostw Polski Juniorów
w
konkurencji K-2 na dystansie 500m,
b. za zdobycie brązowego medalu podczas Mistrzostw Polski Juniorów
w
konkurencji K-2 na dystansie 200m,
c. za zajęcie piątego miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów w konkurencji
K-2 na dystansie 1km,
d. za zajęcie czwartego miejsca w Mistrzostwach Polski w Maratonie
Kajakowym w kategorii K-2 na dystansie 21 km,
e. za zajęcie piątego miejsca w Długodystansowych Mistrzostwach Polski w K2 na dystansie 10 km.
11) Cyprianowi Korinth – zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokolik
w Czerninie:
a. za zdobycie srebrnego medalu podczas Mistrzostw Polski Juniorów
w
konkurencji K-2 na dystansie 500m,
b. za zdobycie brązowego medalu podczas Mistrzostw Polski Juniorów
w
konkurencji K-2 na dystansie 200m,
c. za zajęcie piątego miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów w konkurencji
K-2 na dystansie 1km,
d. za zajęcie ósmego miejsca w Mistrzostwach Polski w Maratonie Kajakowym
w konkurencji K-2 na dystansie 10km,
e. za zajęcie piątego miejsca w Długodystansowych Mistrzostwach Polski
w konkurencji K-2 na dystansie 10km.
12) Emilii Wlazińskiej – zawodniczce Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokolik
w Czerninie:
a. za zdobycie brązowego medalu podczas Mistrzostw Świata Łodzi Smoczych
na dystansie 500m w kategorii junior mixed,
b. za zajęcie siódmego miejsca na dystansie 100m oraz dziesiątego miejsca
na dystansie 500m podczas Mistrzostw Polski Juniorów w kategorii K-1.
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c. za zajęcie piątego miejsca w konkurencji K-1 na dystansie 21km w
Mistrzostwach Polski w Maratonie Kajakowym.
Kontynuując część uroczystą sesji Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Fierek poinformował,
że solenizantami w okresie międzysesyjnym byli:
1. Katarzyna Krzyżykowska
2. Kazimierz Barański
Solenizantom złożono życzenia i wręczono okolicznościowe wiązanki kwiatów
Ad pkt 5 Zgodnie z porządkiem Burmistrz Miasta i Gminy Sztum przedstawił informację z działalności
międzysesyjnej. W uzupełnieniu Ryszard Wirtwein, zastępca burmistrza przedstawił informację
dotyczącą obszaru ograniczonego użytkowania. Informując, że dowiedzieliśmy się, że na sesji Sejmiku
Województwa Pomorskiego zostanie przedstawiona uchwała o wyznaczenie nowego obszaru

organicznego użytkowania terenu wokół lotniska wojskowego w Królewie. Sejmik zamierzał
podjąć uchwałę nie informując nas o tym. Wystąpiliśmy- gminy do Przewodniczącego Sejmiku
i Marszałka Województwa Pomorskiego o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad sesji
sejmiku. Planowane jest potkanie z wicemarszałkiem województwa i zaproponujemy, aby
przyjąć uśrednioną siłę natężonego hałasu, co nie będzie miało takiego wpływu na rozwój
inwestycyjny. W tej sprawie odbyły się pierwsze spotkania wiejskie. Radny wicemarszałek
sejmiku pan Józef Sarnowski przyjął zaproszenie udziału w zebraniach wiejskich. Wystąpimy
o korektę zmiany tej strefy. Teren, który miałby być objęty ograniczeniem dotyczy
miejscowości: Gościszewo, Koniecwałd, Koślinka i częściowo Sztumskiego Pola. Teren
podzielono na 2 strefy ze względu na rodzaj chronionego terenu- strefę A i B. Dla części leżącej
na terenie województwa pomorskiego mamy uwagi. Wprowadzenie uchwały bez konsultacji z
samorządami naraża nas na dodatkowe koszty związane ze zmianami w planach miejscowych,
wprowadza bałagan przestrzenny podważając zaufanie społeczne do urzędów, które mają za
zadanie stać na straży ich interesów. Jako gospodarze Gminy Sztum nie mieliśmy możliwości
zapoznania się z procesem powstawania uchwały, a w szczególności z przyjętą metodyką
wykonania obliczeń na podstawie, których wyznaczono strefy ograniczonego użytkowania (..).
- przedstawione sprawozdanie Rada przyjęła do akceptującej wiadomości. Sprawozdanie z
działalności międzysesyjnej stanowi złącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 6 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor przedłożył na ręce zastępcy
przewodniczącego Rady Miejskiej sprawozdania w sprawie:
1) wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2014 rok, sprawozdania rocznego z wykonania
planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia
Gminy Sztum na dzień 31.12.2014 rok- sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu
2) realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Sztum na lata 20132015 za rok 2014 sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu

Powyższe sprawozdania radni otrzymali na adresy mailowe.
Ad pkt 7 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
7.1) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 (uchwała nr
VII.32.2015) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o
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pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych
i Rozwoju,
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za i stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu\
7.2)

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015
2015 (uchwała nr VII.33.2015) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i
Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji
Finansów Publicznych i Rozwoju,
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za (podczas
głosowania nieobecny radny Adam Poćwiardowski). Uchwała stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu

7.3)

projekt uchwały w sprawie poboru podatków, rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa (uchwała nr VII.34.2015) przedstawiła Danuta Wiatrowska,
Skarbnik Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii wszystkich resortowych
Komisjach Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju, Komisji Wsi,
Gospodarki Komunalnej i Komisji Edukacji (..)
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za i stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu

7.4) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i
sposobu płatności opłaty oraz jej poboru (uchwała nr VII.35.2015) przedstawiła Danuta
Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii wszystkich
resortowych Komisjach Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju,
Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Komisji Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za i stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
Zastępca przewodniczącego Rady Waldemar Fierek ogłosił przerwę w obradach od godz.
16,40 do 16,55.
Po przerwie głos zabrał Piotr Widz, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie
projektu uchwały dotyczącej obszaru ograniczonego użytkowania. Informując, że uchwała
ta została zdjęta z porządku obrad sesji sejmiku na prośbę samorządu sztumskiego i
malborskiego. Wcześniej już uczestniczył w spotkaniach: w Malborku i wszystkich
gminach ościennych, których dotyczy ta strefa. Sejmik musi podjąć taką uchwałę- wynika
to z obowiązku ustawowego. Konsultacje w samorządach powinny być przeprowadzone
pod kątem, w jaki sposób ograniczenia wpłyną na samorząd.
7.5)

projekt uchwały w sprawie utraty mocy uchwały Nr IV.15.2014 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania
jednostki budżetowej (uchwała nr VII.36.2015) przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska,
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dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty informując o pozytywnej opinii
resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury (..)
;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za i stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
7.6)

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej
(uchwała nr VII.37.2015) przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor MiejskoGminnego Zespołu Oświaty informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady
Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury (..)
;
W dyskusji głos zabrała: radna Ewa Rzeszotarska zaproponowała
doprecyzowanie/zmianę brzemienia zapisu w § 3 projektu uchwały. Zastępca
przewodniczącego Rady Waldemar Fierek poprosił o opinię radcę prawnego w tej
sprawie. Michał Grochowiecki, radca prawny stwierdził, że nie ma potrzeby zmiany
proponowanego zapisu, gdyż obecny zapis jest właściwy
.
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta wynikiem głosów- 13 za i jednym głosie
przeciwnym. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu

7.7)

projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów, przyporządkowanej im liczby
punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Miasto i Gminę Sztum (uchwała nr VII.38.2015) przedstawiła Katarzyna
Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty informując o pozytywnej
opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury (..)
;
W dyskusji udział brali: radna Sylwia Monkielewicz: zapytała o dzieci rodziców ze
związków nieformalnych, w których obydwoje rodziców pracują albo osoby samotnie
wychowujące dzieci? W odpowiedzi Katarzyna Krzyżykowska wyjaśniła, że ustawa
wyraźnie wskazuje- „rodzice”, albo „opiekun prawny”. Przy czym Komisja ma
możliwość weryfikowania. Rodzic składa oświadczenie pod rygorem
odpowiedzialności karnej. Radny Adam Poćwiardowski zapytał o maksymalną ilość
punktów. Katarzyna Krzyżykowska odpowiedziała, że uchwała nie określa
maksymalnej ilości punków. Radna Ewa Paduch zapytała o dzieci rodziców, którzy
mieszkają poza granicami gminy, a w gminie Sztum pracują. Katarzyna Krzyżykowska
w odpowiedzi wyjaśniła, że ustawodawca określił, że pierwszeństwo mają dzieci
rodziców zamieszkujących na danym terenie
.
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za i stanowi
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu

7.8)

projekt uchwały w sprawie udzielenia dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w
Sztumie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (uchwała nr

VII.39.2015) przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego
Zespołu Oświaty informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady MiejskiejKomisji Edukacji, Kultury (..)
;
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- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za. Uchwała
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
7.9)

projekt uchwały w sprawie „Kraina Dolnego Powiśla” w okresie programowania Unii
Europejskiej na lata 2015-2020 (uchwała nr VII.40.2015) przedstawiła Gabriela
Smolińska, zastępca kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego informując o pozytywnej
opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych;
W dyskusji głos zabrał radny Adam Kaszubski- zapytał o korzyści wynikające z
członkostwa w LGD. W odpowiedzi Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że w tej
chwili nie ma dokładnych informacji- taka informacja może być przedstawiona na sesji
rady. W uzupełnieniu Sylwia Mackiewicz dodała, że taka informacja była
przedstawiona na ostatnim posiedzeniu Komisji Edukacji (..); - uchwała w wyniku
głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik
nr 16 do niniejszego protokołu

7.10) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Związek Gmin
Pomorskich” i przyjęcia jego statutu (uchwała nr VII.41.2015) przedstawiła Gabriela
Smolińska, zastępca kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego informując o pozytywnej
opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Sprawa
Społecznych; - uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami
za i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu
7.11)

projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr
573/21 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Władysława IV (uchwała nr
VII.42.2015) przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa; - uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu

7.12) projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 157/1
położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo w drodze przetargu (uchwała nr
VII.43.2015) przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa; - uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie14 głosami za. Uchwała stanowi

załącznik nr 19 do niniejszego protokołu

7.13) projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób
nieruchomości (uchwała nr VII.44.2015) przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik
Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii
Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa; - uchwała w wyniku
głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik
nr 20 do niniejszego protokołu
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7.14) 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 2011 r. oraz Uchwałą Nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30
sierpnia 2011 r. (uchwała nr VII.45.2015) przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik
Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii
Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa; - uchwała w wyniku
głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik
nr 21 do niniejszego protokołu
7.15) projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2015
(uchwała nr VII.46.2015) przedstawił Marcin Lipiński, p.o. kierownika Referatu
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa informując o pozytywnej opinii Komisji
Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa; - uchwała w wyniku głosowania
została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do
niniejszego protokołu
7.16) określenia metody ustalania opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki opłaty (uchwała nr VII.47.2015) przedstawił Marcin Lipiński, p.o. kierownika
Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa informując o pozytywnej opinii
Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa; - uchwała w wyniku
głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik
nr 23 do niniejszego protokołu
7.17) projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów
głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku (uchwała nr VII.48.2015) przedstawiła
Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy - uchwała w wyniku głosowania
została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do
niniejszego protokołu
7.18) projekt uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
utworzonych na obszarze gminy Sztum (uchwała nr VII.49.2015) przedstawiła Daria
Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy - uchwała w wyniku głosowania została
podjęta jednogłośnie wynikiem głosów 13 za przy jednym głosie wstrzymującym.
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu
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Ad pkt 8 Zastępca Przewodniczącego Rady Waldemar Fierek stwierdził, że pod obrady sesji
zostały skierowane Obwieszczenia Rady Miejskiej w Sztumie dotyczące ogłoszenia jednolitego
tekstu uchwały w sprawie :
8.1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Centrum Miasta
Sztum” ograniczonego ulicami: Kochanowskiego, Parku Miejskiego, brzegiem Jeziora
Barlewickiego, skrzyżowaniem ulic Barczewskiego i Jagiełły oraz brzegiem Jeziora
Sztumskiego do plaży miejskiej poprzez cześć ul. Reja do skrzyżowania ulic
Sienkiewicza i Nowowiejskiego do ulicy Kochanowskiego (obwieszczenie nr 2.2015);
- w wyniku głosowania Rada jednogłośnie podjęła obwieszczenie nr 2.2015.
Obwieszczenie stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu
8.2) tekstu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest
Miasto i Gmina Sztum (obwieszczenie nr 3.2015); - w wyniku głosowania Rada
jednogłośnie podjęła obwieszczenie nr 3.2015. Obwieszczenie stanowi załącznik nr 27
do niniejszego protokołu.
Ad pkt 9 Zgodnie z porządkiem obrad sesji Adam Kaszubski, przewodniczący Komisji
Rewizyjnej przedstawił Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w
Sztumie za rok 2014;
- sprawozdanie przez Radę zostało przyjęte do akceptującej wiadomości i stanowi załącznik nr
28 do niniejszego protokołu
Ad pkt 10 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
Zastępca Przewodniczącego Rady Waldemar Fierek przedstawił następujące informacje z
okresu międzysesyjnego
1) Radni w dniu dzisiejszym otrzymali po 2 egz. druków oświadczeń majątkowych, które
należy w nieprzekraczalnym
terminie do 30 kwietnia br. złożyć na ręce
przewodniczącego Rady lub w Biurze Rady. Oświadczenia należy złożyć w 2 egz. wraz
z dwoma egz. rocznego rozliczenia Pit na stan 31 grudnia 2014 roku
2) Lekkoatletyczny Klub Sportowy ZANTYR Sztum wystąpił z wnioskiem o ufundowanie
nagród na zakończenie XVI Zimowego Grand Prix w Biegach Przełajowych
organizowanych 28 lutego br.- przewodniczący na ten cel z Funduszu Rady przeznaczył
300 zł.
3) Klub Sportowy Czernin wystąpił z prośbą o wsparcie finansowe na zakup nagród na
turniej piłki nożnej rocznika 2007 i młodszych organizowany 22 lutego- przewodniczący
na ten cel przeznaczył z Funduszu Rady 150 zł.
4) Klub Piłkarski OLIMPIA Sztum wystąpił z prośbą o wsparcie finansowe na organizację
III Turnieju im. Zygmunta Kopczyńskiego organizowanego w dniu 14 marca 2015 rokuprzewodniczący z Funduszu Rady przeznaczył 150 zł.
5) Radny Bartosz Mazerski wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie kosztów transportu
autokaru na wycieczkę szkolną do Torunia dla 50 uczniów ze Szkoły Podstawowejdofinansowano z Funduszu Rady 150 zł.
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) Radny Andrzej Murawski zapytał o zagospodarowanie działki na Placu Wolnościcentrum miasta i jak to się ma do obwarowań, jakie gmina zawiera przy sprzedaży
działek budowlanych?
2) Radna Sylwia Monkielewicz poinformowała, że na Komisji Wsi (..) przedstawiła
informację dotyczącą zaniedbań remontowych w budynku przy ulicy Jagiełły. W tej
sprawie odczytała interpelację, która stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
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3)

4)

5)
6)
7)

Odczytała pismo skierowane do Przewodniczącego Rady w sprawie sposobu
przycinania drzew- pismo stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.
Stwierdziła, że jest brak mieszkań socjalnych, co bardzo uderza w najbardziej
potrzebujących. Mieszkańcy zgłaszają potrzeby- zacytowała zapis ze Strategii (..) ze
str. 96 dotyczący rozwoju budownictwa komunalnego. Prosi o pisemną odpowiedź na
zgłoszoną interpelację. Ponadto zachęciła do włączenia się do akcji „Podaruj Święta”
organizowanej przez Caritas- do jej zakładu można przynosić żywność, odzież itp. Z
przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących.
Radny Adam Kaszubski zaproponował, aby przy ścieżce spacerowej wokół jeziora
rozważyć zainstalowanie lamp hybrydowych z czujnikiem ruchu. Zapytał, czy prace
na stadionie miejskim wykonywane są zgodnie z harmonogramem? Wyraził
zadowolenie, że jest Budżet Obywatelski, jednakże smuci, go niski wynik głosowania.
Uważa, że wpływ na to miała słaba kampania promocyjna. Uważa, że można było z
decyzjami podatkowymi przekazać do mieszkańców stosowną informację. W prasie
lokalnej nie widział informacji o Budżecie Obywatelskim.
Radny Adam Poćwiardowski zgłosił następujące zapytania i wnioski:
a. czy zostały podniesione stawki za dostawę wody i odbiór ścieków?
b. Jaki jest termin składania zapotrzebowań na montaż dodatkowych lamp?
c. Czy Klub Sportowy z Czernina rozliczył się z dotacji za rok ubiegły?
d. prosi o sprawozdanie z pełnej klasyfikacji budżetowej za rok 2014 oraz za I
kwartał 2015 roku,
e. wnioskuje o powołanie komitetu organizacyjnego obchodów 600-lecia powstania
parafii pw. Św. Anny i naszego Miasta,
f. Polski Związek Lekkoatletyki ogłosił program „Lekkoatletyka dla każdego” w
ramach, którego można pozyskać środki finansowe na zajęcia pozalekcyjne dla
szkół- klasy I- VI wraz ze sprzętem sportowym dla dzieci. Zapytał, czy gmina
Sztum składała wnioski do tego programu?
Radny Adam Kaszubski zgłosił, że o godz. 17,30 wyłączone jest Wi-Fi- uniemożliwia
to dostęp do internetu.
Radny Adam Poćwiardowski zaproponował, aby posiedzenia Komisji Wsi nie robić w
piątek o godz. 12tej, a w środy o godz. 15tej.
Radny Bartosz Mazerski podziękował w imieniu dzieci za dofinansowanie z Funduszu
Rady dzieci do Torunia- wyjazd odbył się w poniedziałek.

Ad pkt 11 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
1) W odpowiedzi na pytanie radnego Andrzeja Murawskiego w sprawie
zagospodarowania działki na Placu Wolności Burmistrz Leszek Tabor poinformował,
że sprawa zostanie przedstawiona na resortowych Komisjach Rady Miejskiej. Gmina
dokonała zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, aby
dostosować dla potrzeb inwestora. Można również zaprosić na posiedzenie komisji
właściciela działki.
2) Burmistrz Leszek Tabor odpowiadając na interpelację zgłoszoną przez radną Sylwię
Monkielewicz wyjaśnił, że jest opracowany program mieszkaniowy w gminie i są tam
zawarte odpowiedzi na pytania pani radnej. Dlaczego te problemy nie są sygnalizowane
na komisjach rady? Gmina prowadzi osłonę socjalną w postaci dodatków
mieszkaniowych. Temat zostanie przeanalizowany i przedstawiony na posiedzeniach
komisji. Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej udzielił
odpowiedzi w sprawie sposobu przycięcia drzew informując, że dwa lub trzy lata temu
drzewa przycinane były przez osadzonych. Drzewa były przycinane do formy kulistej
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i były to właściwe zabiegi pielęgnacyjne, jak najbardziej zasadne. Udzielimy
odpowiedzi na piśmie wnioskodawcy i pani radnej.
3) Zastępca kierownika Referatu Inwestycji Lidia Ruszała w odpowiedzi na wniosek
radnego Adama Kaszubskiego w sprawie montażu lamp hybrydowych przy ścieżce
wokół jeziora odpowiedziała, że rozważymy montaż lamp z czujką ruchu.
Odpowiadając na kolejne pytanie poinformowała, że prace modernizacyjne na stadionie
miejskim przebiegają zgodnie z harmonogramem- 60 % prac jest wykonanych.
Odbywają się cotygodniowe spotkania na budowie. Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz
Miasta i Gminy ustosunkowała się do uwagi dotyczącej Budżetu Obywatelskiego
stwierdzając, że jesteśmy po pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego, zbieramy
informacje. Frekwencja była zadawalająca, była większa niż się spodziewaliśmy.
Poinformowała o sposobie powiadamiania mieszkańców- drogą mailową, SMS-ową, na
Facebooku, w bezpośrednich kontaktach, na spotkaniach z mieszkańcami były
rozdawane karty do głosowania. Było ponad 3,5 tys. wejść na Facebook, głosowanie
było w czasie ferii (..).
4) W odpowiedzi na pytanie radnego Adama Poćwiardowskiego udzielono następujących odpowiedzi:

a. w sprawie stawek opłat za dostawę wody i odbiór ścieków Burmistrz Leszek Tabor
wyjaśnił, że propozycje stawek przedstawia Zarząd spółki PWiK. Gmina może
obniżyć, ale różnicę musiała być zabezpieczyć w budżecie.
b. Marcin Lipiński poinformował, że nie został zmieniony termin składania
wniosków na montaż lam oświetleniowych. W uzupełnieniu Burmistrz dodał, że
na zebraniach wiejskich informowaliśmy o tym. Ponadto jesteśmy po audycie
oświetlenia, jeżeli zaoszczędzimy środki finansowe to będziemy uzupełnić punkty
oświetleniowe.
c. Gabriela Smolińska, zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Lokalnego poinformowała,
że Klub Sportowy z Czernina rozliczył się z dotacji do 20 lutego br.

d. Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy w odpowiedzi na wniosek radnego
wyjaśniła, że budżet w pełnej klasyfikacji będzie na stronie internetowej.
e. Burmistrz Leszek Tabor podziela propozycję powołania komitetu organizacyjnego
z okazji 600 Lecia (..).
f. Radny Bartosz Mazerski odniósł się do pytania dotyczącego programu
„Lekkoatletyka dla każdego”
5) Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy w odpowiedzi na zgłoszoną uwagę
radnego Adama Kaszubskiego w sprawie wyłączenia Wi-Fi podczas sesji stwierdziła,
że zwróci na to uwagę.
Ad pkt 12 Zakończenie obrad.
Zastępca Przewodniczącego Rady Waldemar Fierek poinformował, że następna- VIII sesja
planowana jest na ostatnią środę kwietnia, tj. 29 kwietnia na godz. 15,oo
W związku z wyczerpaniem porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej Wiceprzewodniczący Rady
Waldemar Fierek zamknął obrady dziękując Wszystkim za udział życząc Wszystkim ciepłych i
udanych świąt wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności, radości w życiu osobistym i
zawodowym.
Czas trwania sesji od godz. 15,oo do 19,oo.

Protokołowała

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Waldemar Fierek
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