PROTOKÓŁ Z OBRAD VIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr VIII.2015
z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Ad pkt 1 Otwarcia obrad VIII sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: zaproszonych gości, burmistrza, zastępcę
burmistrza, radnych powiatowych, kierowników jednostek gminnych, pracowników urzędu i
radnych Rady Miejskiej, sołtysów, media- przedstawicieli prasy lokalnej. Stwierdził
prawomocność obrad, gdyż na 15- osobowy skład Rady w obradach udział brało 13 radnych.
Nieobecni radni: Adam Kaszubski, Adam Poćwiardowski.
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
Ad pkt 2 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił porządek obrad sesji, który
otrzymali radni na adresy mailowe wraz z projektami uchwał będących przedmiotem obrad
sesji:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku.
Zatwierdzenie protokołu nr VII.2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca 2015
roku. Protokół do wglądu wyłożony jest w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na adresy mailowe
radnych.
Część uroczysta sesji:
1) Podziękowanie dla członków Zarządu PWiK w Sztumie za długoletnią pracę w związku
z przejściem na emeryturę.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności międzysesyjnej.
Projekty dofinasowane z UE realizowane w Gminie Sztum oraz perspektywa na lata 2014- 2020;
informację przedstawi Ewa Ruczyńska, kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego.

7.

Przedłożenie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”

8.

Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014.
Informacja o realizacji Programu Wsparcia „Rodzina 3+”w Mieście i Gminie Sztum w roku
2014- pkt 8 i 9 przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

9.
10.

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2015,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2018- pkt 10/1 i 2 przedstawi Danuta
Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,

poboru podatków, rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa,
ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i sposobu płatności opłaty oraz jej
poboru- pkt 10/3i 4 przedstawi Iwona Sanewska, kierownik Referatu ds. Podatkowych,
5) zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum i określenia granic
ich obwodów- przedstawi Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor MGZO,
3)
4)
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6)

wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3+”- przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.

11.
12.
13.

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

- w związku z tym, że nie zgłoszono uwag i innych propozycji zmian do porządku obrad
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak stwierdził, że Rada będzie obradowała zgodnie z
przesłanym porządkiem obrad. Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
Ad pkt 3 Protokół nr VII.2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca 2015
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;
- w wyniku głosownia protokół zatwierdzono jednogłośnie- 13 głosami za.
Ad pkt 4 Część uroczysta sesji: Przewodniczący Rady poinformował, że na dzisiejszą sesję
zaproszeni zostali członkowie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie
panowie Władysław Lewko, Prezes PWiK i Ryszard Piełuć , główny księgowy w spółce PWiK,
którym chcemy podziękować za ich długoletnią pracę na zajmowanych stanowiskach w
związku z przejściem na emeryturę
Przewodniczący Rady udzielił głosu Burmistrzowi Leszkowi Taborowi, który przekazał
podziękowania członkom Zarządu PWiK- stwierdzając, że jest to szczególny moment, gdyż jak
w każdym zakładzie do pracy się przyjmuje i z pracy się odchodzi- w imieniu władz
samorządowych oraz Mieszkańców Ziemi Sztumskiej, w związku z zakończeniem przez Pana
pracy na zajmowanym stanowisku w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie
oraz przejściem na emeryturę- od 1995 roku pan Lewko na stanowisku Prezesa, od 1994 roku
pan Piełuć na stanowisku głównego księgowego. Od 20 lat nie tylko sprawowanie funkcji, ale
praca na rzecz społeczności. Zmiany po 1990 roku miały również konsekwencje społeczne.
Taka praca wymagała dużego doświadczenia. Polityka samorządu też znalazła
odzwierciedlenie w tej spółce. Składamy serdeczne podziękowania za wieloletni trud włożony
w kierowanie powierzoną firmą. PWiK w Sztumie pod Pana kierownictwem realizował
wspólnie z gminą Sztum wiele inwestycji ważnych dla mieszkańców, dzięki czemu mamy
postawioną na wysokim poziomie gospodarkę wodno- ściekową. Podczas pełnionej przez Pana
funkcji wykazał się Pan skutecznością, pracowitością oraz profesjonalizmem w realizacji
powierzonych zadań. Wykonywał Pan przez wiele lat szczególnie odpowiedzialną pracę, która
wymaga wiedzy i ogromnego doświadczenia. Dzięki Panu PWiK w Sztumie postrzegany jest
jako firma rzetelna, mająca dobrą pozycję na lokalnym rynku usług komunalnych. Wyrażamy
głęboką nadzieję, że w nowy etap życia wchodzi Pan w poczuciu dobrze spełnionego
obowiązku oraz pełen energii i zapału, aby rozwijać swoje pasje i realizować marzenia.
Życzymy Panu korzystania z uroków wolnego czasu i pełnego wykorzystania chwil, które
mogą przynieść radość. Proszę przyjąć najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w
życiu rodzinnym.
Burmistrz wspólnie z Przewodniczącym Rady wręczyli Panu Władysławowi Lewko i Panu
Ryszardowi Piełuć okolicznościowe wiązanki kwiatów, dyplomy z podziękowaniem i
symboliczne prezenty do podziękowań dołączyli się przedstawiciele Rady Nadzorczej PWiK
pani Franciszka Miętkowska i pan Zbigniew Zwolenkiewicz.
Panowie Władysław Lewko i Ryszard Piełuć podziękowali za zaproszenie i wyrazy uznania.
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W uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor dodał, że praca w PWiK wymaga kontynuacji dlatego
też Rada Nadzorcza PWiK ogłosiła konkurs na prezesa. Po drugim etapie konkursu- komisja
zarekomendowała pana Grzegorza Peplińskiego na stanowisko prezesa.
Grzegorz Pepliński zabrał głos informując, że od 18 lat pracuje w spółce (..) postara się jak
najlepiej kontynuować pracę swoich poprzedników.
Kontynuując część uroczystą sesji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że
solenizantem w okresie międzysesyjnym był: Ryszard Wirtwein, zastępca burmistrza.
Solenizantowi złożono życzenia i wręczono okolicznościową wiązankę kwiatów.
Ad pkt 5 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum, który przedstawił informację z działalności
międzysesyjnej;
- informacja przez Radę została przyjęta do akceptującej wiadomości i stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu
Ad pkt 6 Informację dotyczącą projektów dofinasowanych z Unii Europejskiej realizowanych
w Gminie Sztum oraz perspektywa na lata 2014- 2020 wraz z prezentacją multimedialną
przedstawiła Ewa Ruczyńska, kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego zgodnie z załącznikiem
nr 6 do niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 16,20 do 16,40.
Ad pkt 7 Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor przedłożył na ręce Przewodniczącego Rady
Czesława Oleksiaka sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
Ad pkt 8 Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2014 przedstawiła Sylwia Mackiewicz,
dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie zgodnie z załącznikiem
nr 8 do niniejszego protokołu.
- przedstawioną informację Rada przyjęła do akceptującej wiadomości.
Ad pkt 9 Informację o realizacji Programu Wsparcia „Rodzina 3+”w Mieście i Gminie Sztum
w roku 2014 zgodnie z załącznikiem nr 9 przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- przedstawioną informację Rada przyjęła do
akceptującej wiadomości.
Ad pkt 10 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
10.1) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 (uchwała nr
VIII.50.2015) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji Rady- Komisji Finansów Publicznych i Rozwojuuchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za i
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
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10.2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20152018 (uchwała nr VIII.51.2015) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i
Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady- Komisji Finansów
Publicznych i Rozwoju- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta
jednogłośnie- 13 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu

10.3) Projekt uchwały w sprawie poboru podatków, rolnego, leśnego i od nieruchomości od
osób fizycznych w drodze inkasa (uchwała nr VIII.52.2015) przedstawiła Iwona
Sanewska, kierownik Referatu ds. Podatkowych informując o pozytywnej opinii
wszystkich resortowych komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej
(..), Komisji Edukacji, Kultury (..) i Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju- uchwała
przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za i stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
10.4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, terminów i
sposobu płatności opłaty oraz jej poboru inkasa (uchwała nr VIII.53.2015) przedstawiła
Iwona Sanewska, kierownik Referatu ds. Podatkowych informując o pozytywnej opinii
wszystkich resortowych komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej
(..), Komisji Edukacji, Kultury (..) i Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju- uchwała
przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za i stanowi
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
10.5) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina
Sztum i określenia granic ich obwodów (uchwała nr VIII.54.2015) przedstawiła
Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor MGZO informując o pozytywnej opinii resortowej
komisji Rady- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych- uchwała przez Radę w
wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za i stanowi załącznik nr 14
do niniejszego protokołu
10.6) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3+” (uchwała
nr VIII.55.2015) przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie informując o opinii resortowej Komisji Rady MiejskiejKomisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
.
W dyskusji udział brali: radny Tomasz Litwin zapytał, czym uzasadniano ekonomicznie
poprzednio podejmując uchwałę z 70% ulgą? W odpowiedzi Adam Karaś, dyrektor
Sztumskiego Centrum Kultury wyjaśnił, że poprzednio przy prezentowaniu projektu
uchwały na komisjach ustalono, że zniżka będzie 30%. Podczas czytania wystąpił błąd i
wprowadzono do projektu uchwały zniżkę 70 % zamiast 30 %. Radny Tomasz Litwin
zapytał, czy byłaby możliwość dofinansowania SCK różnicą i pozostawienie 70% ulgi.
Dyrektor SCK poinformował, ze na komisjach przedstawiał stanowisko dystrybutorów
filmów, z którego wyraźnie wynika, że jeżeli utrzymamy dotychczasową kwotę nie
będziemy otrzymywać filmów, np. od Disney Chanel- wyrazili zdecydowane stanowisko.
Bartosz Mazerski, przewodniczący Komisji Edukacji poinformował, że na komisji
zaproponował 50 % zniżkę i ta propozycja uzyskała pozytywną opinię członków komisji
i będzie głosował za tym projektem uchwały. Radny Andrzej Murawski stwierdził, że
Karta Dużej Rodziny jest pozytywnym zjawiskiem i za tym głosowaliśmy. Gmina i tak
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dofinansowuje kino (..). Radny Tomasz Litwin- uważa, że Karta Dużej Rodziny jest
wartością niematerialną, cieszy się dużym powodzeniem, duże rodziny są z tego
zadowolone. Budżet powinien służyć też Karcie Dużej Rodziny. Odnosząc się do
powyższej wypowiedzi Burmistrz stwierdził, że radni otrzymali sprawozdanie z
wykonania budżetu za rok 2014, w którym jest również sprawozdanie finansowe
Sztumskiego Centrum Kultury, które nie ma strat. Zapoznano również ze stanowiskiem
dystrybutorów filmów i nie ma możliwości pokrycia strat z budżetu gminy (..). Myślimy
o tych rodzinach i dzieciach tych rodzin, w przeciwnym razie nie byłoby Karty Dużej
Rodziny.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3+” pod
głosowanie- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów- 10 za, przy dwóch
głosach przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 15
do niniejszego protokołu
Ad pkt 11 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił następujące informacje z okresu
międzysesyjnego:
1) Przypominał radnym, którzy nie złożyli jeszcze oświadczeń majątkowych, aby
nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia br.- jutro ostatni dzień złożyć na jego ręce
lub w Biurze Rady. Oświadczenia należy złożyć w 2 egz. wraz z dwoma egz. rocznego
rozliczenia Pit na stan 31 grudnia 2014r.
2) Wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie z Funduszu Rady- pierwszy dotyczył
dofinansowania wyjazdu dzieci z Gimnazjum z Czernina do Warszawy, drugi wniosek
Klubu Piłkarskiego OLIMPIA Sztum o dofinansowanie turnieju w dniu 1 maja br. – z
Funduszu Rady obydwa wnioski dofinansowano po 150 zł.
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) Radna Sylwia Monkielewicz odczytała interpelację dotyczącą problemu brakujących
miejsc w żłobku i przedszkolach. Zadała pytanie jak rozwiązać ten problem? Proponuje
debatę nt. opieki przedszkolnej i żłobkowej oraz rozważenie adaptacji budynku po byłej
przychodni przy ulicy Chełmińskiej na żłobek. Prosi o pisemną odpowiedź- załącznik nr
16 do protokołu.
2) Radny Tomasz Litwin zapytał o plany zagospodarowania terenu po byłej stacji paliw
przy ulicy Spokojnej w Sztumie- należy zabezpieczyć ten teren. Zapytał na jakim etapie
realizacji jest inwestycja dotycząca budowy ronda- skrzyżowanie ulic: Mickiewicza,
Kochanowskiego, Baczyńskiego?. Zgłosił zniszczoną bramkę na boisku tartanowym
przy plaży miejskiej w Sztumie.
3) Radny Piotr Ostrowski zgłosił, że na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w
Gościszewie większość elementów jest z drewna i znaczna ich część uległa zniszczeniunależy wymienić, naprawić. Ponadto na terenie przy budynku Szkoły Podstawowej w
Gościszewie nie ma pojemnika na śmieci, są tylko kontenery.
4) Radna Anna Serocka w związku z informacją burmistrza z działalności międzysesyjnej,
z której wynika, że przewidziany jest wzmożony ruch pojazdów na drodze krajowej w
związku z planowaną budową drugiej nitki mostu na Nogacie zapytała, czy są plany
budowy obwodnicy w Sztumie lub ścieżki w kierunku Malborka. Uważa, że obwodnica
jest niezbędna.
5) Ryszard Antoniuk, sołtys wsi Gościszewo poinformował, że rozpoczęto inwestycję
drogową w kierunku miejscowości Węgry do gorzelni, będzie nowy dywanik asfaltowy
i odkrzaczona droga. Zapytał o termin remontu drogi przy firmie Roger?. Odnosząc się
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do wniosku radnego Piotra Ostrowskiego w sprawie naprawy sprzętu na placu zabaw
przy Szkole Podstawowej w Gościszewie poinformował, że wspólnie z panią dyrektor
szukają wykonawcy do remontu sprzętu. W uzupełnieniu Katarzyna Krzyżykowska
dodała, że pani dyrektor szukała najbardziej ekonomicznej firmy.
Ad pkt 12 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację przez radną Sylwię Monkielewicz Burmistrz
wyjaśnił, że jesteśmy przygotowani do udzielenia odpowiedzi. Odpowiedzi udzieliła
Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty informując, że
naszym głównym celem jest to, aby zwiększać ilość miejsc w przedszkolu i żłobku.
Obecna rekrutacja została zrealizowana w 100 % dzieci w przedziale wiekowym 4- 5
latków- wszystkie dzieci zostały przyjęte, jest to obowiązek ustawowy. W placówkach
niepublicznych są ciągle miejsca zarówno w Sztumie jak i w Czerninie. W uzupełnieniu
Burmistrz dodał, że była tylko jedna interwencja Rodzica dziecka ze żłobka i w okolicy
są samorządy, że są tylko niepubliczne przedszkola- uważa, że w naszej Gminie jest
bardzo wysoki stopień opieki przedszkolnej. Radny Bartosz Mazerski, jako
przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury poinformował, że po sesji porozmawia z panią
radną i jeżeli będzie taka wola i potrzeba to taki punkt wprowadzi do porządku posiedzenia
komisji. W uzupełnieniu radna Sylwia Monkielewicz dodała, że jest to sprawa na gorąco,
po rekrutacji.
2) Zastępca Burmistrza Ryszard Wirtwein odpowiadając na pytanie radnego Tomasza
Litwina w sprawie zagospodarowania terenu po byłej stacji paliw przy osiedlu ulicy
Spokojnej wyjaśnił, że jest to teren prywatny, nabyty od gminy. Były zgłoszenia, że teren
stanowi zagrożenie. Interweniowała Straż Miejska, wystąpiliśmy do Nadzoru
Budowlanego. Interwencja odniosła skutek właściciel z Gdyni zgłosił się i zlecił
uporządkowanie i teren nie stanowi już zagrożenia. Odpowiadając na drugie pytanie w
sprawie budowy rondu na skrzyżowaniu ulic: Kochanowskiego, Mickiewicza i
Baczyńskiego zastępca Burmistrza poinformował, że gmina przygotowała dokumentację
na budowę ronda i przekazano do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jako
Gmina wywiązaliśmy się z tej części porozumienia i czekamy na wprowadzenie tej
inwestycji do budżetu.
3) W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez radnego Piotra Ostrowskiego w sprawie
naprawy sprzętu z drewnianych elementów na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w
Gościszewie Marcin Lipiński, kierownik Referat Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa wyjaśnił, że sprawa jest nam znana i prace zostały zlecone firmie Błysk.
W dniu jutrzejszym poprosimy, aby przyspieszyć prace na placu zabaw, zostanie
naprawiona również siatka w ogrodzeniu.
4) Burmistrz Leszek Tabor odpowiadając na pytanie radnej Anny Serockiej w sprawie
budowy obwodnicy na terenie Sztumu Burmistrz wyjaśnił, że budowa obwodnicy jest to
zadanie rządowe. W programie rządowym nie ma obwodnicy dla Sztumu. Tak samo w
programie regionalnym nie ma tego zadania. Podobnie jest ze ścieżką rowerową w
kierunku Malborka – te przedsięwzięcia nie wpisują się w programy unijne- jako Sztum
nie spełniamy takich kryteriów.
Ad pkt 13 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna- IX sesja planowana jest
na 15 czerwca (poniedziałek) na godz. 15,oo i będzie to sesja absolutoryjna. Posiedzenia
komisji odbędą się w terminie 21 do 25 maja br. Terminy te wynikają z procedur związanych
z przygotowaniem sesji absolutoryjnej, m.in. Komisja Rewizyjna po przygotowaniu wniosku o
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absolutorium przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która z kolei ma 14 dni na
przygotowanie stosownej uchwały.
W nowym harmonogramie posiedzeń uwzględnia się prośbę radnego pana Adama
Poćwiardowskiego- Komisja Wsi odbywać się będzie w czwartki od godz. 13,oo.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując Wszystkim za udział.
Czas trwania obrad od godz. 15,oo do 18,oo
Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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