PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr X.2015
z obrad X sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 15 czerwca 2015 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad X sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: burmistrza, zastępcę burmistrza, radnych
powiatowych, kierowników jednostek gminnych, zaproszonych gości, 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: Sylwia Monkielewicz i 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.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku
Część uroczysta sesji- wręczenie odznaczenia „Gwiazda Afganistanu” nadanego przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla Pana Mirosława Tomasza Kucharskiego.

4.
5.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności międzysesyjnej.

Informacja o wynikach rekrutacji przeprowadzonej w przedszkolach i innych formach
wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Sztum- przedstawi
Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty.

6.

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Sztum za rok 2014:
a) wystąpienie - Leszka Tabora, Burmistrza Miasta i Gminy Sztum,
b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania (..)- przedstawi Danuta Wiatrowska,
Skarbnik Miasta i Gminy,

opinie komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdań finansowych i sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2014- przedstawią przewodniczący komisji,
d) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Miasta i Gminy za rok 2014– przedstawi Danuta Wiatrowska,
c)

e)
f)

dyskusja,

przegłosowanie uchwały.

2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu

Miasta i Gminy za rok 2014:
a) uchwałę Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Sztum- przedstawi Adam Kaszubski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
b) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Sztumie- przedstawi Adam Kaszubski,
c) dyskusja,
d) przegłosowanie uchwały absolutoryjnej przewodniczący Rady Miejskiej,

projekt uchwały przedstawi Czesław Oleksiak,
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3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 Sztumskiego Centrum Kultury w

Sztumie- projekt uchwały przedstawi Kazimiera Dembińska, Główna Księgowa SCK,
4) zmiany w budżecie gminy na rok 2015,
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2018- pkt 6/4 i 5 przedstawi Danuta
Wiatrowska,

kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej– przedstawi Ewa Ruczyńska, kierownik Referatu

6) uchwalenia trybu i szczegółowych
Rozwoju Lokalnego,

udzielenia dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie upoważnienia
do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
8) ogłoszenia tekstu jednolitego 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,
7)

dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty,

wyrażenia zgody na sprzedaż działki oznaczonej nr 71/2 położonej w obrębie
geodezyjnym Postolin, w drodze przetargu- przedstawi Iwona Wyżykowska, kierownik
Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku .
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
9. Zakończenie obrad.
9)

Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawki do porządku obrad – w pkt 3
dopisać „zatwierdzenie protokołów z sesji Rady Miejskiej- protokołu nr VIII i nr IX z 2015
roku. Pozostałe punkty zmienią odpowiednio kolejność. W pkt 7 po zmianie numeracji –
poprzednio 6 pkt 7.6. (dot. podjęcia uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej) przenosimy do pkt
7.1. oraz dopisujemy pkt 7.2. dot. podjęcia uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
na terenie Miasta i Gminy Sztum konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i
Gminy Sztum- projekt uchwały przedstawi pani Daria Mietlewska- Dura
.
Innych propozycji zmian nie zgłoszono do porządku obrad. Przewodniczący Rady stwierdził
że Rada będzie obradowała zgodnie z otrzymanym porządkiem obrad i zgłoszonymi
autopoprawkami. Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
Ad pkt 3 Protokoły nr VIII i nr IX z 2015 roku wyłożone były do wglądu w Biurze Rady
Miejskiej oraz przesłane na adresy mailowe radnych. Radni zapoznali się z treścią protokołu –
uwag nie zgłosili i protokół podpisali. Osobiście protokół podpisałem bez uwag.
Głosowanie protokołów:
- protokół nr VIII.2015- w wyniku głosowania zatwierdzono jednogłośnie – 13 głosami za
- protokół nr XI.2015- w wyniku głosowania zatwierdzono jednogłośnie – 13 głosami za
Ad pkt 4
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak stwierdził, że ma przyjemność
poinformować, że w części uroczystej dzisiejszej sesji odbędzie się wręczenie odznaczenia
„Gwiazda Afganistanu” nadanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla Pana
Mirosława Tomasza Kucharskiego- zanim oddam głos panu pułkownikowi powiem kilka słów
o naszym odznaczonym panu Kucharskim- „Mirosław Kucharski urodził się 4 lipca 1982 roku
w Sztumie w rodzinie chłopskiej. Jego rodzice to Anna i Tadeusz Kucharscy prowadzący
gospodarstwo w Sztumskiej Wsi. Mirek ma troje rodzeństwa: dwie siostry Katarzynę i
Małgorzatę oraz brata Przemysława. W roku szkolnym 1989/1990 Mirek rozpoczął naukę w
klasie I w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi. W roku szkolnym 1992/1993 rozpoczął naukę
historii pod czujnym okiem obecnego Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Pana Leszka Tabora.
To on pierwszy zaznajamiał Mirka z historią – nauką, która jest nauczycielką życia. Należy
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dodać, że Mirek był zdolnym uczniem, bardzo interesującym się historią ( nie tylko Polski ale
również ogólną). Na świadectwie otrzymał ocenę bardzo dobrą i tak było przez kolejne lata
nauki w szkole- historia zawsze była mocną stroną Mirka. Uczęszczając do szkoły jako uczeń
pamiętał o swoich obowiązkach również domowych. Wywiązywał się z jednych i drugich
wzorowo. Rano, po przebudzeniu, wstawał i wykonywał swoje obowiązkowe prace w
gospodarstwie typu: dojenie krów, karmienie inwentarza itp. pomagając w ten sposób swoim
schorowanym rodzicom. Zawsze pilny i obowiązkowy. Niekiedy się zdarzało, że ze względu
na trudne warunki atmosferyczne autobus szkolny nie dojeżdżał do miejsca zbiórki więc Mirek
przychodził do szkoły pieszo. Bardzo uczynny, zawsze grzecznie odnosił ( i nadal odnosi) się
do osób starszych, bardzo chętnie pomagał kolegom i koleżankom w nauce. Po ukończeniu
klasy ósmej rozpoczął naukę w Technikum Rolniczym – tam historia również była Jego mocną
stroną. Po ukończeniu technikum podjął naukę w dwuletnim studium detektywistycznoochroniarskim. W wieku 21 lat wstąpił do zasadniczej służby wojskowej. Po jej ukończeniu
podjął pracę w zawodowej służbie wojskowej w latach 2008-2009 przebywał na misji w
Afganistanie. To człowiek niezwykle pracowity. Obecnie jest pracownikiem Straży Pożarnej
w Sztumie. Nie rezygnuje ze swoich zainteresowań – nadal czyta książki historyczne, aktywnie
spędza wolny czas ( biega i jeździ rowerem). Jak każdy z nas tak i On ma swoje dni zwątpienia
i smutku, ale zawsze jest uśmiechnięty i chętny do rozmowy z każdym napotkanym
człowiekiem. 5 lipca 2014 roku Mirek ożenił się. Obecnie wraz z żoną mieszkają w Sztumie”.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak oddał głos ppłk Wojskowej Komendy Uzupełnień w
Malborku panu Waldemarowi Wuttce, który w swoim wystąpieniu powiedział, że jest to
przykład, że pan Kucharski od początku był najlepszy w służbie wojskiej, był przedstawiony
jako żołnierz bardzo dobry i sumiennie wykonujący swoje obowiązki. Poza misją w
Afganistanie pan Kucharski był na misji w Bośni i Hercegowinie.
Burmistrz Leszek Tabor złożył gratulacje stwierdzając, że jesteśmy dumni z takich
mieszkańców naszej gminy- tam, gdzie ojczyzna potrzebuje tam są nasi bohaterowie.
Przedstawiona charakterystyka przez Przewodniczącego Rady została przygotowana przez
panią Bożenę Rogowska, wychowawczynię pana Mirka- tak go zapamiętała
W uzupełnieniu Ryszard Mazerski, Prezes Klubu LKS Zantyr dodał, że Mirek Kucharski jest
członkiem Lekkoatletycznego Klubu Sportowego Zantyr i jako jedyny sztumian przebiegł
super maraton 100 km.
Pułkownik Wojskowej Komendy Uzupełnień w Malborku Waldemar Wuttka dokonał aktu
dekoracji. Panu Mirosławowi Kucharskiemu złożono gratulacje i wręczono okolicznościowe
wiązanki kwiatów.
Kontynuując część uroczystą sesji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że
solenizantami w okresie międzysesyjnym byli:
1. Leszek Tabor
2. Iwona Wyżykowska
Solenizantom złożono życzenia i wręczono okolicznościowe wiązanki kwiatów.
Ad pkt 5 Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor przedstawił informację z działalności
międzysesyjnej zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu.
Wystąpienie Leszka Czarnobaja, Senatora RP – na wstępie złożył gratulacje wyboru w
wyborach samorządowych. Funkcja radnego to wielka służba społeczna. Osobiście jest
członkiem Komisji Budżetu (..) i Komisji ds. Polonii (..) podając, iż około 20 mln. ludzi na
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świecie przyznaje się do korzeni polskich, około 2 mln. młodych ludzi wyemigrowało w
poszukiwaniu pracy po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Ponadto poinformował, że
znacznie zwiększone zostały środki finansowe na budowę dróg tzw. „schetynówek” z 250 tys.
zł. zwiększono do 1 mln. zł. Był sprawozdawcą co najmniej 10 ustaw. Chciałby zwrócić uwagę
na jedną z bardziej istotnych ustaw, to jest ustawa o petycjach. Jest przewidziana procedura, że
wszelkie decyzje mogą być podejmowane na podstawie petycji. Ta ustawa nie pozwala, aby
żadna petycja nie była odłożona ad acta. Kolejna ustawa to ustawa dotycząca gmin, powiatów
(..) w zakresie zarządzania, funkcjonowania gmin, powiatów, województw. Trzecia z ustaw,
którą zaprezentował Pan Senator dotyczy Odnawialnych Źródeł Energii(..)
Ad pkt 6 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Katarzynie Krzyżykowskiej, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty, która przedstawiała
informacje multimedialną o wynikach rekrutacji przeprowadzonej w przedszkolach i innych
formach wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Sztum
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu
Ad pkt 7 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
7.1) projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej inicjatywy lokalnej przedstawiła
Ewa Ruczyńska, kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego informując o pozytywnej opinii
resortowych Komisji Rady Miejskiej; uchwała w wyniku głosowania została podjęta
jednogłośnie- 13 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu,
7.2) projekt uchwały w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta i
Gminy Sztum konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum
(uchwała nr X.59.2015) przedstawiła Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy
informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej uchwała w wyniku
głosowania została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu,
7.3)

zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
i Gminy Sztum za rok 2014:
a) wystąpienie - Leszek Tabor, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum poinformował, że jest to
szczególna ocena budżetu kadencji, która minęła. Podziękował za wnikliwą analizę i
ocenę budżetu na komisjach Rady Miejskiej. Dochody budżetu za rok 2014 wyniosły
56.482.265 zł., co stanowi 97.7% planu w tym dochody bieżące 52.110.247 zł. co
stanowi 101,5 % planu. Natomiast wydatki wykonano w wysokości 60.122.875 zł., co
stanowi 91,1,% planu. Na taki poziom realizacji wydatków miały wpływ oszczędności,
ale również to, że nie wszystkie inwestycje zostały zrealizowane w takim stopniu jak to
założyliśmy. Nie mamy kredytów i pożyczek, było tylko jedno poręczenie dla
Sztumskiego Centrum Kultury.
b) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2014 (uchwała nr X.60.2015)
przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o pozytywnej
opinii wszystkich resortowych Komisji Rady Miejskiej,
c) opinie komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdań finansowych i sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2014 przedstawili przewodniczący
komisji:
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o Kazimierz Barański, przewodniczący Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa Rady Miejskiej poinformował, że Komisja na posiedzeniu w dniu
21 maja 2015 roku zapoznała się:
1. ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2014 oraz z
informacją o stanie mienia komunalnego gminy Sztum na dzień 31 grudnia 2014
roku – w wyniku głosowania Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię5 głosami za,
2. ze sprawozdaniem finansowym Miasta i Gminy Sztum za rok 2014 – Komisja w
wyniku glosowania sprawozdanie finansowe zaopiniowała jednogłośnie
pozytywnie- 5 głosami za,
3. ze sprawozdanie finansowym Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2014 –
komisja w wyniku głosowania sprawozdanie finansowe zaopiniowała
jednogłośnie pozytywnie- 5 głosami za.
o Bartosz Mazerski, przewodniczący Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej poinformował, że na posiedzeniu Komisji w dniu 22 maja 2015 roku
– jednogłośnie pozytywnie- 5 głosami za zaopiniowała sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta i Gminy za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
gminy, sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Sztum za rok 2014; sprawozdanie
finansowe Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2014- w wyniku głosowania
wyraziła jednogłośnie pozytywną opinię.
o Andrzej Murawski, przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 25 maja 2015 roku biorąc pod uwagę
realizację budżetu zgodną z zasadą celowości, legalności i oszczędności w
gospodarowaniu środkami publicznymi oraz osiągnięcie dochodów na poziomie
zakładanego planu i realizację zadań zgodnie z założeniami planowymi w wyniku
głosowania jednogłośnie pozytywnie- 5 głosami za zaopiniowała sprawozdanie z
wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdanie finansowe Miasta i
Gminy za rok 2014. Komisja zapoznała się również ze sprawozdaniem finansowym
Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2014 i wyraziła jednogłośnie pozytywną
opinię.
d) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z
wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2014 przedstawiła Danuta Wiatrowskauchwała RIO stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu,
e) dyskusja- nie było,
f) Czesław Oleksiak, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Sztum za rok 2014- uchwała w wyniku głosowania została podjęta
jednogłośnie- 13 głosami za- uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu.
7.1)

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania
budżetu Miasta i Gminy za rok 2014:
a) uchwałę Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum- przedstawił Adam Kaszubski,
przewodniczący Komisji Rewizyjnej- uchwała wraz z wnioskiem Komisji
Rewizyjnej stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
b) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Sztumie przedstawił Adam Kaszubski- uchwała RIO stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.,
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a) dyskusja – nie było,
c) Czesław Oleksiak, Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania
budżetu Miasta i Gminy za rok 2014 (uchwała nr X.61.2015) – uchwała w wyniku
głosowania przez Radę została podjęta jednogłośnie- 13 glosami za- uchwała
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.,
7.2)

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014
Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie (uchwała nr X.62.2015) przedstawiła
Kazimiera Dembińska, Główna Księgowa Sztumskiego Centrum Kultury informując o
pozytywnej opinii resortowych Komisji Rady Miejskiej. Wobec braku głosów w
dyskusji Czesław Oleksiak, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 13 głosami
za- uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu,

7.3)

Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015 (uchwała nr
X.63.2015) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o
pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju. Dyskusji nad projektem
uchwały nie było- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie pozytywnie- 13
głosami za- uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu,

7.4)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20152018 (uchwała nr X.64.2915) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i
Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji
Finansów Publicznych i Rozwoju. Dyskusji nad projektem uchwały nie było- uchwała
przez Radę została podjęta jednogłośnie pozytywnie- 13 głosami za- uchwała stanowi
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu

7.5)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (uchwała nr
X.65.2915) przedstawiła Ewa Ruczyńska, kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego
informując o pozytywnej opinii resortowych Komisji Rady Miejskiej. Dyskusji nad
projektem uchwały nie było- uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie
pozytywnie- 13 głosami za- uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu

7.6)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dyrektorowi Miejsko- Gminnego Zespołu
Oświaty w Sztumie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej (uchwała nr X.66.2915) informując o pozytywnej opinii
resortowych Komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw przedstawiła
Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty- uchwała
przez Radę została podjęta jednogłośnie pozytywnie- 13 głosami za- uchwała stanowi
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu

7.7)

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 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
X.67.2915) przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego
Zespołu Oświaty informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady MiejskiejKomisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych - uchwała przez Radę została podjęta
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jednogłośnie pozytywnie- 13 głosami za- uchwała stanowi
niniejszego protokołu
7.8)

załącznik nr 19

do

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki oznaczonej nr 71/2
położonej w obrębie geodezyjnym Postolin, w drodze przetargu obwodów (uchwała nr
X.68.2915) przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii Komisji wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została
podjęta jednogłośnie- 13 głosami za i stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu

Ad pkt 8 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił następujące informacje z okresu
międzysesyjnego:
1) Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku przesłał pismo dotyczące wyboru ławników na
nową kadencję
2) Szef Kancelarii Prezydenta RP i Senatu przesłali pismo z prośbą o udostępnienie z
prywatnych zbiorów ewentualnych dokumentów, fotografii (..) z pierwszego okresu
odrodzonego samorządu- więcej szczegółów na www.archiwaprzelomu.pl
3) Marszałek Senatu RP przesłał list gratulacyjny wszystkim działaczom samorządowym z
okazji dwudziestopięciolecia pierwszych po II wojnie światowej całkowicie wolnych
wyborów
4) Stowarzyszenie „Przyjaciele Dzieci” oraz Publiczne Przedszkole nr 1 w Sztumie
wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie Festynu Rodzinnego zorganizowanego 23 maja
br.– na ten cel z Funduszu rady przeznaczyłem 100 zł.
5) Rodzice dzieci przedszkolnych z Postolina w podpisie 18 osób wystąpili z zapytaniem o
dalsze losy punktu przedszkolnego w Postolinie
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) Radny Adam Kaszubski zgłosił, że pan Antoni Fila wystąpił do urzędu z pismem
dotyczącym uwag do wymiany nawierzchni na drogach z płyt yumbo, na które nie
otrzymał odpowiedzi.
2) Radny Piotr Ostrowski w imieniu mieszkańców Gościszewa i własnym jako byłego
nauczyciela chciałby zainicjować budowę sali gimnastycznej w Gościszewie. Szkoła w
Gościszewie ma wszystko poza salą gimnastyczną. Radny Bartosz Mazerski popiera
inicjatywę rozpoczęcia budowy sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w
Gościszewie i powinien to być jako jeden z priorytetów i powinniśmy te działania
podjąć. W uzupełnieniu radny Andrzej Murawski dodał, że jest to jedyna szkoła, która
nie ma sali gimnastycznej. Uważa, że w obecnej kadencji powinniśmy rozpocząć
działania w kierunku budowy sali.
3) Radny Adam Kaszubski podziękował za naprawę sprzętu na placu zabaw oraz przegląd
na bulwarze, który wygląda zdecydowanie lepiej niż w latach poprzednich.
4) Radny Tomasz Litwin w imieniu mieszkańców w Sztumie z ulic Baczyńskiego i Reja
zgłosił, że z kranów leci brudna woda. Zapytał, co jest tego przyczyną, co zrobić, aby
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jej jakość poprawić?. Radny Adam Kaszubski zaproponował, aby zaprosić nowego
prezesa PWiK, aby poinformował o wynikach badań jakości wody.
Ad pkt 9 Udzielono następujących odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) W odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego w sprawie udzielenia
odpowiedzi na pismo pana Antoniego Fila zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein
poinformował, że według jego wiedzy odpowiedź została wysłana- sprawdzi to. Radny
Adam Kaszubski uzupełniając wcześniej zadane pytanie dodał, że odpowiedź została
udzielona, ale nie zawierała odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie. Zastępca
burmistrza stwierdził, że sprawdzi to.
2) Zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein w odpowiedzi na uwagę zgłoszoną przez
radnego Tomasza Litwina w sprawie jakości wody pitnej stwierdził, że jest zaskoczony,
gdyż woda na bieżąco jest badana przez Sanepid. Nie spotkał się z negatywnymi
wynikami. Jeżeli jest taka potrzeba na następną komisję Rady Miejskiej możemy
zaprosić prezesa PWiK w Sztumie, aby przedstawił taką informację o wynikach badań.
Obecny na sesji Grzegorz Pepliński, prezes PWiK zabrał głos i wyjaśnił, że jeżeli
występują problemy na jakiejś nitce i być może, że była taka sytuacja, że było płukanie
na jakimś przyłączu/odcinku. Jeżeli występują problemy prosi, aby zgłaszać to
bezpośrednio do PWiK.
3) W odpowiedzi na propozycję zgłoszoną przez radnego Piotra Ostrowskiego w sprawie
podjęcia działań w kierunku budowy sali gimnastycznej w Gościszewie Ryszard
Wirtwein, zastępca burmistrza stwierdził, że przyjrzymy się problemowi i jeżeli będzie
to możliwe to postaramy się umieścić w naszych zamierzeniach inwestycyjnych i
podejmiemy działania w kierunku pozyskania środków finansowych spoza budżetu
gminy.
Ad pkt 10 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna- XI sesja planowana jest
na 8 lipca br. (środa) na godz. 15,oo. Sesja ta składać się będzie z dwóch części. Części roboczej
w siedzibie urzędu- zostanie zrealizowany porządek obrad dotyczący podjęcia uchwał. Druga
część sesji wyjazdowa – tradycyjnie na początku kadencji radni zapoznają się z inwestycjami
gminnymi (..) .
W związku z wyczerpaniem porządku obrad X sesji Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania obrad od godz. 15,oo do 17,45

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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