PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół nr XI.2015
z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 8 lipca 2015 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XI sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: zastępcę burmistrza, kierowników
jednostek gminnych, radnych powiatowych, zaproszonych gości, pana Andrzeja Lubińskiego,
sołtysów, media- przedstawicieli prasy lokalnej, pracowników urzędu i radnych Rady
Miejskiej. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15- osobowy skład Rady w obradach
udział brało 14 radnych. Nieobecny radny: Piotr Ostrowski.
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
radni otrzymali na adresy mailowe wraz z projektami uchwał będących przedmiotem obrad
sesji :
I część sesji:
Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku.
Zatwierdzenie protokołu nr X.2015 z obrad X sesji Rady Miejskiej w Sztumie z dnia
15 czerwca 2015 roku. Protokół do wglądu wyłożony w Biurze Rady Miejskiej oraz
przesłany na adresy mailowe radnych.
4. Część uroczysta sesji- wystąpienie Andrzeja Lubińskiego, Prezesa Towarzystwa
Miłośników Ziemi Sztumskiej z okazji 95-rocznicy Plebiscytu na Warmii, Mazurach
i Powiślu.
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmiany w budżecie gminy na rok 2015,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2018- pkt 5/1 i 2 przedstawi
Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,
3) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół dla, których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum- przedstawi Katarzyna Krzyżykowska,
dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty.
4) zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym
Koniecwałd stanowiącej własność Gminy Sztum na nieruchomości stanowiące
własność osób fizycznych,
5) zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 271 położonej w Sztumie Osiedle
Na Wzgórzu na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
osobie, która zamierza tę nieruchomość nabyć,
6) sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste położonej
w obrębie Postolin oznaczonej nr 121/5 oraz przy ul. Fiszera w Sztumie oznaczonej nr
134/3 na rzecz użytkownika wieczystego,
1.
2.
3.
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zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
i garażem, położonej w Sztumie obręb 2 Miasta Sztum przy ul. Nowowiejskiego 12B,
8) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz EOLICA Postolin Sp.
z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
9) przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach
Kępina, Koniecwałd i Koślinka, gm. Sztum,
10) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas
nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości- pkt 5/4-10
przedstawi Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i
Majątku
11) utworzenia ma obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów głosowania dla
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6.09.2015 roku,
12) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników- pkt 5/11 i 12
przedstawi Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy
13) ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie na II półrocze
2015 roku- przedstawi Adam Kaszubski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
8. Zakończenie obrad.
7)

II część sesji wyjazdowa dla radnych - zgodnie z poniżej podaną trasą:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sztum- przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną- część I
ul. Słoneczna (inwestycja zakończona) i ul. Wojciechowskiego, ul. Chopina- część IIinwestycja w trakcie realizacji.
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna- informacja o inwestorach i stanie
zaawansowania prac budowlanych na terenie PSSE w Koniecwałdzie.
Koniecwałd- budowa nowego mostu i remonty dróg gminnych z zastosowaniem płyt
yumbo.
Biała Góra- budowa świetlicy wiejskiej oraz miejsca rekreacji.
Stadion– budowa zaplecza stadionu piłkarsko- lekkoatletyczny.
Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie.
Złożenie kwiatów pod Głazem Pamięci przy ul. Mickiewicza w Sztumie w celu uczczenia
95-rocznicy Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu

Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad – w drugiej
części obrad- wyjazdowej w punkcie 7 złożenie kwiatów odbędzie się pod pomnikiem RODŁA.
Druga część obrad tak jak wynika z porządku przewidziana jest dla radnych, ale odbędzie się z
udziałem kierowników i pracowników merytorycznych, którzy podczas sesji wyjazdowej będą
udzielać informacji i wyjaśnień w zakresie inwestycji.
Innych propozycji zmian nie zgłoszono do porządku obrad. Przewodniczący Rady stwierdził,
że Rada będzie obradowała zgodnie z powyższym porządkiem obrad i zgłoszoną
autopoprawką. Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 3 Protokół nr X.2015 z obrad X sesji Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca
2015 roku do wglądu wyłożony był w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na adresy mailowe
radnych. Radni zapoznali się z treścią protokołu i protokół podpisali;
- w wyniku głosowania protokół został zatwierdzony jednogłośnie- 14 głosami za
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Ad pkt 4 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że w części uroczystej
dzisiejszej sesji pan Andrzej Lubiński, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej
przybliży nam wydarzenia sprzed 95 lat w związku z rocznicą Plebiscytu na Warmii,
Mazurach i Powiślu- wykład cytowany: „Plebiscyt 11 lipca 1920 roku. Nie wszystkie ziemie polskie
weszły w skład niepodległej Polski w 1918 roku. Poza granicami nowej państwowości były
Wielkopolska, Pomorze, Warmia i Powiśle. Od jesieni na Powiślu działała Polska Powiatowa Rada
Ludowa składająca się z 34 członków. Główną rolę odgrywali w niej hr. Stanisław Sierakowski z
Waplewa, Kazimierz Donimirski z Ramz Małych, Witold Donimirski z Czernina - ziemianie, kupcy
sztumscy Paweł Nawrocki, Józef Domański oraz dentysta Brunon Świtalski. W dniach 3-5 grudnia
1918 roku odbył się w Poznaniu Sejm Dzielnicowy. Podejmować miał decyzję o przyłączeniu ziem
Wielkopolski, Pomorza i Powiśla do Polski. Nie zabrakło na nim delegatów z Ziemi Sztumskiej.
Organizowane były wiece polskie w Sztumie, Postolinie, Mikołajkach, Starym Targu. Uaktywniły się
Towarzystwa Ludowe, Towarzystwo Kobiet pod wezwaniem św. Kingi, Towarzystwa Młodzieży,
Śpiewacze, Towarzystwo Nauczycieli Polaków – Katolików, Towarzystwo Ziemianek. Od zakończenia
I wojny Kazimierz Donimirski często rozmawiał z przedstawicielami Rady Żołnierskiej w Malborku,
którą kierował Selge. Od niego uzyskał wsparcie i potwierdzenie, że ma zasiadać w starostwie
sztumskim, aby załatwiać sprawy polskie. Do czerwca 1919 roku nie było wiadomo, do kogo te ziemie
będą przynależały. Z niepokojem oczekiwano na decyzje, jakie miały zapaść na konferencji w Wersalu.
Okazało się, że o przynależności Powiśla, Warmii i Mazur miał zadecydować plebiscyt. Jego termin
ustalono na 11 lipca 1920 roku. Niemcy przywiązywali dużą wagę do jego przeprowadzenia, na
działalność przeznaczyli 300 mln marek, strona polska 30 mln. W tym czasie Polska była zaangażowana
w wojnę z Rosją bolszewicką. Kazimierz Donimirski dwukrotnie udawał się do Warszawy w roku 1919,
by informować władze o działaniach na Powiślu. Znalazł się też w kierownictwie Warmińskiego
Komitetu Plebiscytowego. Na początku 1920 roku razem z Heleną Sierakowską i Tadeuszem
Odrowskim z Kwidzyna uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów. 1 lutego 1920 roku utworzył biuro
Komitetu Plebiscytowego w Sztumie. Właściwe prace przygotowawcze do plebiscytu rozpoczną się,
gdy przyjedzie do Kwidzyna Komisja Międzysojusznicza. Wcześniej urzędnicy niemieccy utrudniali
prowadzenie agitacji polskiej, wykorzystując paragraf konstytucji mówiący o zdradzie stanu. Od lutego
organizowano polskie wiece. Informowała o tym „Gazeta Polska dla powiatów nadwiślańskich”, która
wydawana była w Kwidzynie. 27 marca 1920 zapadła decyzja o wprowadzeniu nauki języka polskiego
i religii w szkołach. Rozpoczęto naukę w 33 miejscowościach. Utworzono również 15 ochronek
(przedszkoli) polskich. Ważną rolę w ich organizowaniu odgrywali Helena Sierakowska i ks.
Władysław Demski. Każdemu otwarciu towarzyszyła uroczysta oprawa - po poświęceniu odbywały się
popisy dzieci. Jak było w Mikołajkach, Starym Targu, Nowym Targu, Nowej Wsi, Postolinie, Białej
Górze, Sztumskim Polu. W sali Strzelnicy w Sztumie odbył się pod koniec marca wiec polski jako
protest przeciwko prześladowaniom ze strony Niemców i neutralności Komisji Międzysojuszniczej.
Uchwalono, że rezolucję należy wysłać ja do Paryża, Komisji Międzysojuszniczej w Kwidzynie i rządu
polskiego. Po zakończeniu wiecu, jak relacjonowała „Gazeta Polska…”, zajechała samochodami
komisja włoska z gen. Pavią , aby stwierdzić na miejscu, jak to przedstawiają Niemcy, że miasto jest
typowo niemieckie. Polacy oblegli samochody i wznosili okrzyki: „Niech żyje gen Pavia”. Wszyscy
Polacy udali się do koszar (obecnie szpital), gdzie gen. Pavia miał się zatrzymać. Po odegrani hymnów
włoskiego i angielskiego przez orkiestrę zabrzmiała „z tysiąca piersi pieśń „Boże coś Polskę”. Starosta
sztumski Walter Auwers, jak pisze „Gazeta…”: zacięty wróg polskości musiał zdjąć kapelusz
zieleniejąc ze złości. Na rozmowy z ramienia Polaków udał się ks. Antoni Ludwiczak i Józef Domański
członek Rady Ludowej. Niemcy z kolei widząc, że wśród Polaków są chorągwie polskie i koalicyjne
wdrapali się na strych szkoły i przynieśli starą Reichsfanę z pewnością, aby przypomnieć, że był czas,
gdy oni zwyciężali koalicję. Przyrzeczono Polakom różne udogodnienia. Wiec obudził w szerokich
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kołach ducha polskiego i pokazał jak wielka jest liczba Polaków. 26 kwietnia w Postolinie grono kobiet
pod kierownictwem Marii Donimirskiej, głównej reżyserki, urządziło przedstawienie. Odegrano dwie
sztuki „Czarnoksiężnik i diabeł” i „O stworzeniu kobiety”. Były śpiewy, deklamacje, amerykańska
loteria, w której wylosowano kozę, gołębie, pudełka na papierosy, materiał na bluzkę .
27 kwietnia
1920 roku w Postolinie w niedzielę był wiec na sali Stromidla. Przewodniczył Jan Lenga. Ksiądz Kruger
z Poznańskiego, jak relacjonuje „Gazeta Polska…”, pozdrowił rodaków z powodu wyzwolenia z
obcego jarzma. Tego samego dnia na wiecu w Starym Targu Kazimierz Śniegocki mówił „O historii
ziemi nadwiślańskiej”, ksiądz Lewandowski o charakterze niemieckim i polskim, a Górski o
Konstytucji 3 maja. W Trzcianie i Pierzchowicach utworzono Towarzystwa Ludowe, które liczyły po
ok. 200 osób. W Sztumie 27 kwietnia Towarzystwo Młodzieży „Jedność” urządziło wieczornicę z
wykładem „O życiu Romualda Traugutta naczelnika powstania styczniowego w 1863 roku”. 29
kwietnia w sztumskiej Strzelnicy odbyło się zebranie Towarzystwa Ludowego, ks. Władysław Łęga
wygłosił wykład „O czasach przed historycznych Prus Zachodnich”. Duże wrażenie wywarła
manifestacja ludności polskiej z okazji Konstytucji 3 maja, urządzoną w przeddzień święta. Ks.
Władysław Łęga mówił podczas uroczystości, że na Powiślu zawsze wierzono w zmartwychwstanie
Polski. Przytoczył przepowiednię z 1913 roku, mówiącą o zakończeniu panowania władcy ze sztywną
ręką, czyli cesarza niemieckiego Wilhelma. 9 maja odbył się w Sztumie koncert plebiscytowy Feliksa
Nowowiejskiego w sali Strzelnicy. Później kółka rolnicze z całego powiatu pod kierownictwem Jana
Donimirskiego zorganizowały przejazd przez miasto, pokazując siłę ekonomiczną polskich chłopów i
ziemian. 15 maja na wiecu Towarzystwa Ludowego w Sztumie referat wygłosił ksiądz Lewandowski
„O znaczenie oświaty”. Powołano do życia Towarzystwo Czytelni Ludowych. Prezesem został Feliks
Morawski. Założono też Towarzystwo gimnastyczne Sokół. Naczelnikiem został Jan Tabernacki, a
prezesem Bolesław Osiński. 10 czerwca w Miranach Jan Tabernacki mówił „O aktualnym położeniu
politycznym”. 12 czerwca w Sztumie siostry Wanda i Wiktoria Kolwicz deklamowały wiersze…
20 czerwca w poświęceniu chorągwi Towarzystwa św. Kingi w Sztumie wszystkie towarzystwa polskie
uczestniczyły we mszy świętej i spotkaniu towarzyskim, które odbyło się w ogrodzie pana Arendta w
Sztumskim Polu. Tereny plebiscytowe odwiedzili literaci - Stefan Żeromski, Jan Kasprowicz i
Władysław Kozicki. Do ochrony przed zbrojnymi napaściami bojówek niemieckich strona polska
utworzyła Lotne Oddziały Bojowe, którymi dowodził Kowalkowski z Malborka, były oficer armii
niemieckiej. LOB liczył 200 członków i dzielił się na sotnie. W Sztumie było 80 członków.
Podstawowym uzbrojeniem były tzw. laski plebiscytowe, czyli grube kije. Do pierwszego starcia doszło
w Kwidzynie 24 maja. LOB polskie rozpędziły niemieckie wiece 3 lipca w Sztumie, 4 lipca w Postolinie
i Sztumskiej Wsi. Odpowiedzią niemiecką był napad na przedszkolankę Annę Piotrowską w Postolinie.
W jej obronie wystąpili bracia Gawrońscy. W domu Władysława Pawelczaka wybito szyby, a jeden
kamień uderzył niemowlaka leżącego w łóżeczku. W czasie przeprowadzania plebiscytu 11 lipca nie
było żadnych starć. Polscy mężowie zaufania informowali, że komisje starały się nie dopuścić do
głosowania z powodu błędnego zapisu w nazwisku lub dacie urodzenia. Niemców wpisywano na listę
nawet bez dowodów osobistych. Na listach były też osoby, które już nie żyły. Plebiscyt zakończył się
porażką strony polskiej. Na Powiślu za Polską opowiedziało się 4904 wyborców za Niemcami 19 884.
W 22 miejscowościach mieszkańcy opowiedzieli się w większości za Polską. W tych miejscowościach
oddano za Polską 2079 głosów, za Niemcami 1296. Strona polska złożyła protesty w sprawie plebiscytu
do Konferencji Ambasadorów w Paryżu. Niemcy rozpoczęli szykanowanie ludności polskiej, która
głosowała za Polską. Najbardziej zaangażowani w plebiscyt zdecydowali się na opuszczenie Powiśla,
np. August Donimirski, naczelnik Straży Plebiscytowej ze strony polskiej.”

- oklaskami podziękowano panu Andrzejowi Lubińskiemu za wykład.
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Kontynuując część uroczystą sesji Przewodniczący Rady poinformował, że solenizantami w
okresie międzysesyjnym byli:
1. Elżbieta Wysocka
2. Piotr Ostrowski- nieobecny
3. Danuta Wiatrowska
Solenizantom złożono życzenia i wręczono okolicznościowe wiązanki kwiatów.
Ad pkt 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
5.1)
Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015 (uchwała nr
XI.68.2015) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady- Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju.
W dyskusji udział brali: radny Adam Kaszubski zapytał, z czego wynikają zmniejszenia
na inwestycji- stadion miejski. W odpowiedzi Danuta Wiatrowska, Skarbnik wyjaśniła,
że są to oszczędności po przetargowe
.
Radny Adam Poćwiardowski odniósł się do sprawy sfinansowania parkingu na terenie
strefy ekonomicznej na obszarze ok. 0.5 ha. Uważa, że firmy, które „wchodzą” na strefę
powinny parking wybudować we własnym zakresie. Do innych inwestycji
zlokalizowanych na terenie strefy odległość do parkingu wynosić będzie ok. 1 km,
z tych firm nikt nie będzie parkował samochodu- o tym też mówił na posiedzeniu
komisji. Na inne zadania nie ma pieniędzy. Nie jest to uzasadnieniem, że jeżeli gmina
nie wybuduje parkingu to firmy nie „wejdą na strefę”. Jako mieszkaniec tego miasta
widzi inne potrzeby. Nie będzie za tym głosował. Nie mamy parkingów w mieście, nie
ma też wielu innych inwestycji w mieście
.
Radny Tomasz Litwin jako przykład podał wniosek mieszkańców Postolina dotyczący
likwidacji punktu przedszkolnego. Z dyskusji wynikało, że brakowało 20 lub 30 tys. zł.,
aby ten punkt utrzymać. W tym przypadku wydaje się 1,5 mln. zł. na budowę parkingu
i to dla firm prywatnych
.
Radny Andrzej Murawski stwierdził, że bardzo dużo robimy w naszej gminie i tak są
dyskusje, że nic się nie robi. Przez 10 lat strefa „stała pusta”. Nie będzie to parking
prywatny, będzie to parking gminny. Będą tam miejsca pracy. Miejsc parkingowych w
Sztumie jest bardzo dużo. Wiadomym jest, że pieniędzy zawsze będzie brakowało.
Zastępca Burmistrza Ryszard Wirtwein stwierdził, że dyskutowaliśmy o tym na
posiedzeniach komisji. W innych miastach istnieją strefy, gdzie parkingi są
zlokalizowane na terenach miejskich, bo takie są standardy i będzie to parking dla
wszystkich firm
.
Radny Adam Kaszubski stwierdził, że takiego prezentu nie otrzymały inne firmy. Jego
zdaniem nie stać nas na taki prezent- nie będzie za tym głosował
.
Radna Anna Serocka zapytała ile osób będzie zatrudnionych na strefie?. W odpowiedzi
zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein stwierdził, że „ostrożnie mówiąc” to ok. 150
osób. Wyjaśnił, że miasto nie może budować parkingów nie na swoim gruncie.
Inwestorów przyciąga się infrastrukturą. Radna Sylwia Monkielewicz odnosząc się do
liczby osób zatrudnionych stwierdziła, że na podstawie przedstawionej prezentacji na
sesji przez przedstawicieli firmy EILITA zrozumiała, że większość pracowników
przechodzi z dotychczasowej firmy. Odnosząc się to wypowiedzi radnego
Murawskiego stwierdziła, że zdania są podzielone, jeżeli chodzi o inwestycje …
Radny Bartosz Mazerski stwierdził, że inne strefy są puste. Osobiście bardzo go cieszy
fakt, że wieloletnia owocna praca, polityka gminy doprowadziła do tego, są firmy na
strefie. Uważa, że należy pomóc tym inwestorom … Będzie głosował za.
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- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów: 9 głosami za, 4 głosy
przeciwne, 1 głos wstrzymujący. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu
5.2)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20152018 (uchwała nr XI.69.2015) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i
Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady- Komisji Finansów
Publicznych i Rozwoju; uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów: 9
głosów za i 5 głosów wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu

5.3)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół dla,
których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum (uchwała nr XI.70.2015)
przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty
informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji,
Kultury i Spraw Społecznych. W dyskusji udział brali: radny Adam Poćwiardowski
zgłosił sugestię, aby w przyszłości rozważyć podwyższenie dodatku za wychowawstwo
dla nauczycieli. Radny Bartosz Mazerski, przewodniczący Komisji Edukacji (..) w
odniesieniu do wypowiedzi przedmówcy poinformował, że na Komisji Edukacji
zgłaszane były takie wnioski. Zgłosił to między innymi radny Tomasz Litwin oraz
osobiście taki wniosek zgłaszał. Na pewno będziemy analizować- uważa, że jest to
słuszny wniosek- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta
jednogłośnie- 14 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu

5.4)

Projekt uchwały w sprawie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w
obrębie geodezyjnym Koniecwałd stanowiącej własność Gminy Sztum na
nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych (uchwała nr XI.71.2015)
przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i
Majątku informując o pozytywnej opinii Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa. Do projektu uchwały wniesiono uzasadnione poprawki zgłoszone
przez radną Ewę Rzeszotarską- uchwała wraz z poprawkami w wyniku głosowania
została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu
.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 16,oo do
16,15

5.5)

Projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 271
położonej w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, która zamierza tę nieruchomość
nabyć (uchwała nr XI.72.2015) przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii Komisji Wsi,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa. W uzasadnieniu do projektu uchwały
wniesiono poprawki zgodnie z propozycją zgłoszoną przez radną Ewę Rzeszotarską uchwała wraz z poprawkami w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14
głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu

5.6)

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w
użytkowanie wieczyste położonej w obrębie Postolin oznaczonej nr 121/5 oraz przy ul.
Fiszera w Sztumie oznaczonej nr 134/3 na rzecz użytkownika wieczystego nabyć
(uchwała nr XI.73.2015) przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu
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Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii Komisji Wsi,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa- uchwała przez Radę została podjęta
wynikiem głosów 13 za, przy jednym głosie wstrzymującym i stanowi załącznik nr 10
do niniejszego protokołu
5.7)

Projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym i garażem, położonej w Sztumie obręb 2 Miasta Sztum przy
ul. Nowowiejskiego 12B (uchwała nr XI.74.2015) przedstawiła Iwona Wyżykowska,
kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej
opinii Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa- w wyniku głosowania
uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za. Uchwała stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu

5.8)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na
rzecz EOLICA Postolin Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (uchwała nr XI.75.2015)
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- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu

5.9)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębach Kępina, Koniecwałd i Koślinka, gm. Sztum (uchwała nr
XI.76.2015) 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- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu

5.10)

Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób
nieruchomości (uchwała nr XI.77.2015) 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- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr
14 do niniejszego protokołu

5.11)

Projekt uchwały w sprawie odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia
referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6.09.2015 roku (uchwała nr
XI.78.2015) przedstawiła Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy
informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została
podjęta jednogłośnie- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego
protokołu

5.12)

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na
ławników (uchwała nr XI.79.2015) przedstawiła Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz
Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady- Komisji Wsi,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa. W skład zespołu zgłoszono następujących
kandydatów, którzy wyrazili zgodę: radny Adam Poćwiardowski, jako przewodniczący
zespołu, Sekretarz Miasta i Gminy Daria Mietlewska- Dura, członek zespołu i radny
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Andrzej Murawski, członek zespołu- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została
podjęta jednogłośnie- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu
5.13)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Sztumie na II półrocze 2015 roku (uchwała nr XI.80.2015) przedstawił Adam
Kaszubski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej- w wyniku głosowania uchwała przez
Radę została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za i stanowi załącznik nr 17 do
niniejszego protokołu

Ad pkt 6 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował o następujących sprawach z okresu
międzysesyjnego:
1) Wpłynęły trzy podziękowania w związku z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rady:
1.1) Od Stowarzyszenia „Przyjaciele Dzieci” i Publiczne Przedszkole nr 1 w Sztumie
za dofinansowanie organizacji Festynu Rodzinnego pt. „Bawmy się razem wesoło”
1.2) Sołectwo Biała Góra za dofinansowanie wycieczki dla dzieci do Dino parku
1.3) Sołectwo Piekło za dofinansowanie wyjazdu dzieci do Dino parku z okazji Dnia
Dziecka
2) Sekretarz Miasta i Gminy Sztum przekazała do wiadomości pismo skierowane do sołtysa
wsi Kępina w sprawie odpowiedzi na wniosek pana sołtysa dotyczący zmiany obwodu
głosowania dla sołectwa Kępina
3) W nawiązaniu do pisma Rodziców dzieci przedszkolnych z Postolina dotyczącym dalszych
losów punktu przedszkolnego w Postolinie, o którym informowałem na ostatniej sesji Rady
w dniu 15 czerwca br. wpłynęły dwa kolejne pisma z dnia 17 czerwca br. odpowiedź
skierowana do rodziców od dyrektora Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty i pismo
rodziców z dnia 29 czerwca 2015 roku- z pisma tego wynika, że sprawa została ostatecznie
wyjaśniona. Z treścią pism można zapoznać się w Biurze Rady Miejskiej.
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) Radny Adam Kaszubski zapytał, czy telewizja regionalna Malbork świadczy usługi na
rzecz gminy Sztum?. Wnioskuje, aby informację z działalności burmistrza z okresu
międzysesyjnego radni otrzymywali na adresy mailowe, na 3 dni przed sesją. Zapytał, czy
planowana jest budowa parkingu przy boisku do piłki plażowej przy plaży miejskiej.
2) Radna Ewa Rzeszotarska- w związku z podjętą uchwałą przez Radę Miejska dotyczącą
sprzedaży nieruchomości w związku z wygaśnięciem użytkowania wieczystego wnioskuje
o sporządzenie wykazu takich nieruchomości i jeżeli występują sytuacje, że kończy się
okres użytkowania wieczystego to należy uprzedzić właścicieli tych nieruchomości.
3) Radna Sylwia Monkielewicz prosi o informację dotyczącą planu zajęć na okres wakacji dla
dzieci pozostających w domach ?
4) Radny Adam Poćwiardowski zapytał o wysokość nadwyżki budżetowej. Czy gmina ma
potwierdzenie otrzymania 1 mln. zł. na stadion miejski? Kiedy zostanie założony Komitet
Obchodów 600 lecia miasta ?.
5) Radny Tomasz Litwin zgłosił zniszczony znak dot. wjazdu na Osiedle Sierakowskich.
6) Radna Ewa Paduch prosi, aby radni byli informowani o imprezach organizowanych przez
Sztumskie Centrum Kultury.
7) Radny Adam Poćwiardowski podziękował Prezesowi PWiK w Sztumie za efektywne
sprzątanie miasta- nasze miasto wygląda coraz czyściej.
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Ad pkt 7 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnego Adama Kaszubskiego:
1.1)
Ewa Ruczyńska, kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego poinformowała, że z TV
Regionalną Malbork mamy podpisaną umowę na nagrywanie imprez, wydarzeń
gminnych. Natomiast ze względów oszczędnościowych sesje nagrywamy we
własnym zakresie.
1.2)
Ryszard Wirtwein, zastępca burmistrza wyjaśnił, że budowa parkingu przy boisku
piłki plażowej jest dobrym pomysłem. Nie mniej jednak na dzień dzisiejszy
niemożliwym do zrealizowania z uwagi na to, że teren ten położony jest w pasie
bulwaru, a jest jeszcze trwałość projektu na bulwar. W uzupełnieniu Ewa
Ruczyńska dodała, że trwałość projektu jest do 2019 roku.
1.3)
Daria Mietlewska Dura, Sekretarz Miasta i Gminy w odpowiedzi na pytanie
dotyczące przesyłania radnym na adresy mailowe przed sesją informacji z
działalności międzysesyjnej poinformowała, że pan burmistrz odpowiadał już na to
pytanie- wniosek przekaże.
2) W odpowiedzi na wniosek radnej Ewy Rzeszotarskiej w sprawie sporządzenia wykazu osób
posiadających nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Iwona Wyżykowska, kierownik
Referatu PPiM wyjaśniła, że był taki okres, że okres użytkowania wieczystego był na 50
lat. Często jest tak, że nie są uregulowane sprawy spadkowe, komu można było to
pomogliśmy. Postaramy się sporządzić taki wykaz.
3) Adam Karaś, dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury odpowiadając na pytanie radnej
Sylwii Monkielewicz poinformował, że cały program na okres wakacji jest umieszczony we
wszystkich możliwych publikatorach, w tym m.in. na portalach internetowych oraz cała
oferta dostępna jest w Informatorze Miasta i Gminy Sztum .
4) Odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone przez radnego Adama Poćwiardowskiego:
1.1)
Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy poinformowała, że nadwyżka
budżetowa na dzień dzisiejszy wynosi 455 562,62 zł.
1.2)
Ryszard Wirtwein, zastępca burmistrza wyjaśnił, że jesteśmy w trakcie realizacji II
etapu budowy stadionu miejskiego. Znajdujemy się na liście Ministerstwa Sporu w
sprawie przyznania dotacji w wysokości 1 mln. zł., ale nie jest to równoznaczne z
otrzymaniem, gdyż Ministerstwo „namawia nas” na boisko certyfikowane. W tej
sprawie wybieramy się do Ministerstwa Sportu z panem Prezesem LKS Zantyr.
1.3)
W sprawie terminu powołania Komitetu ds. Obchodów 600 lecia miasta zastępca
burmistrza poinformował, że czekamy na powrót burmistrza ze zwolnienia
lekarskiego- niebawem „te ustalenia ruszą”.
5) Dariusz Kumuda, zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
w odpowiedzi na wniosek zgłoszony przez radnego Tomasza Litwina w sprawie
zniszczonego znaku drogowego poinformował, że jutro znak będzie naprawiony.
6) Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy poinformowała, że funkcjonuje smswy system powiadamiania, aby otrzymywać informacje o wszystkich wydarzeniach i
imprezach należy wypełnić wniosek i złożyć w punkcie podawczym urzędu- wniosek
można otrzymać w Biurze Rady lub w punkcie podawczym urzędu- odpowiedź na pytanie
radnej Ewy Paduch.
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Ad pkt 8 Zakończenie obrad:
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna- XII sesja
planowana jest na 26 sierpnia br. (środa) na godz. 15,oo. Posiedzenia Komisji odbędą się w
terminie 13 do 17 sierpnia 2015 roku
W związku z wyczerpaniem porządku obrad I części XI sesji Przewodniczący Rady
Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując wszystkim za udział w sesji oraz zaprosił do
wzięcia udziału w drugiej, części sesji wyjazdowej.

II część sesji wyjazdowa - zgodnie z trasą:
1. Sztum- przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną- część I ul.
Słoneczna (inwestycja zakończona) i ul. Wojciechowskiego, ul. Chopina- część IIinwestycja w trakcie realizacji. Część I ulica Słoneczna (inwestycja zakończona).
Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych EL-DRO Sp.
z o.o. z Grudziądza. Etap I obejmował przebudowę ciągów komunikacyjnych wraz z
infrastrukturą techniczną w obszarze ulicy Słonecznej oraz części ulic: Ogrodowej i
Wiejskiej w Sztumie. Zadanie odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 02 grudnia
2014 roku. Wykonawca wykonał zadanie w terminie. W wyniku realizacji zadania:
przebudowano ulicę Słoneczną oraz część ulicy Ogrodowej i Wiejskiej; wykonano
nawierzchnię z kostki betonowej, miejsca postojowe, chodniki oraz zjazdy do posesji,
przebudowano sieć kanalizacji deszczowej o łącznej długości 841,83 mb., przeniesiono
istniejący plac zabaw wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia, wymieniono istniejące
oprawy oświetlenia drogowego na energooszczędne w ulicach: Słonecznej, Wiejskiej i
Ogrodowej. Na placu zabaw zamontowano dwa urządzenia fitness, na drodze o nawierzchni
ażurowej zamontowano bramownice celem ograniczenia wjazdu pojazdom ciężarowym z
uwagi na małą nośność gruntów pod ułożoną nawierzchnią. Wykonano mur oporowy przy
ul. Słonecznej w Sztumie oraz utwardzono pobocze przy drodze gminnej– część ulicy
Słonecznej. Roboty budowlane dotyczące budowy muru oporowego oraz utwardzenie
poboczy przy drodze gminnej– część ul. Słonecznej, wykonało Przedsiębiorstwo Robót
Elektrycznych i Drogowych El-DRO Sp. z o.o. z Grudziądza. Zadanie wykonano w
terminie, roboty odebrano w dniu 30 stycznia 2015r. Część II: ulica Wojciechowskiego i
część ul. Chopina (inwestycja w trakcie realizacji). Wykonawcą jest Konsorcjum: TOSIA
sp. z o.o. z Dzierzgonia jako Lider i BAZALT Sp. z o.o. z Waplewa Wielkiego – Partner.
Wykonano pierwszy etap- rozbiórki nawierzchni jezdni i chodników, trwają prace nad
przebudową sieci deszczowej, ułożono część nawierzchni. Zadanie jest realizowane ze
środków własnych gminy. Planowany termin zakończenia do 30 listopada 2015 roku.
2. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna- informacja o inwestorach i stanie
zaawansowania prac budowlanych na terenie PSSE w Koniecwałdzie. Dla terenu Parku
Inwestycyjnego w Sztumie Miasto i Gmina Sztum posiada miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego (dla części obszaru w obrębach Koniecwałd i Kępina
oraz dla terenu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Zgodnie z ustaleniami
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gmina Sztum sukcesywnie
dokonuje podziałów geodezyjnych oraz wykupu fragmentów nieruchomości
przeznaczonych pod drogi gminne. Ze względu na bardzo wysokie koszty z tym związane
dużą szansą na uzbrojenie całości terenu będzie pozyskanie środków zewnętrznych na
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realizację zadania. W obrębie Parku Inwestycyjnego Gmina Sztum w latach wcześniejszych
wykonała drogę dojazdową wraz z chodnikiem i oświetleniem. W 2014 roku w ramach
Malborskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka Gmina Sztum wraz z Miastem Malbork
złożyła deklarację włączenia w przedsięwzięcie strategiczne Invest In Pomerania
zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury technicznej w Parku
Inwestycyjnym w Sztumie (etap II – obejmujący 66 ha). W obrębie Parku Inwestycyjnego
przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia Obecnie trwają prace nad opracowaniem
dokumentacji projektowej na budowę parkingu dla samochodów ciężarowych w obrębie
Parku Inwestycyjnego. Gmina Sztum planuje powiększenie terenu Parku Inwestycyjnego o
obszar około 20 ha oraz jest w trakcie opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu (teren bezpośrednio graniczący z obecnym mpzp dla
miejscowości Koniecwałd i Kępina)
.
Informacje dot. postępu prac na terenie PSSE. W dniu 03 marca 2015 r. firma LS TechHomes z Bielska Białej otrzymała od PSSE decyzję pozwolenia na budowę zakładu
produkcyjnego i hali produkcyjno-montażowej wraz z infrastrukturą techniczna i budową
wewnętrznego układu komunikacyjnego na dz. nr 214/26 w Koniecwałdzie, gm. Sztum. 13
kwietnia 2015 roku firma LS Tech-Homes z Bielska Białej otrzymała od PSSE decyzję
pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego i hali produkcyjno-montażowej na dz.
214/10, 214/26– II etap polegający na budowie infrastruktury technicznej oraz układu
komunikacyjnego wraz ze zjazdem. W maju 2015 r. wykonano kanalizację deszczową na
terenie PSSE. W dniu 08 czerwca 2015 r. firma sklep „Oskar” otrzymała decyzję
pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną.
(dz. 214/24). Toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę
kanalizacji deszczowej dla terenu, gdzie zlokalizowane są firmy: Coffee Promotion, LS Tech Homes Bielsko Biała i p. Godlewskich z odpływem wód deszczowych do zbiornika retencyjnego
na terenie PSSE. W dniu 17 kwietnia 2015r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Sztumie sp. z o.o. otrzymało pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie PSSE. W międzyczasie na bieżąco odbywa się w PSSE opiniowanie projektu
infrastruktury dla firmy Maximus, która w zeszłym roku kupiła teren o pow. 5 ha.

3. Koniecwałd- budowa nowego mostu i remonty dróg gminnych z zastosowaniem płyt
yumbo. Most w Koniecwałdzie (inwestycja zakończona).Wykonawcą robót budowlanych
była firma TOSIA sp. z o.o. z Dzierzgonia. W wyniku modernizacji powstał most
zespolony stalowo-betonowy w Koniecwałdzie.
4. Biała Góra- budowa świetlicy wiejskiej oraz miejsca rekreacji- wyjazd do Białej Góry nie
został zrealizowany z uwagi na ograniczenie czasowe. Wyjazd zostanie zrealizowany w
innym terminie.
5. Stadion– budowa zaplecza stadionu piłkarsko- lekkoatletyczny w Sztumie. Gmina w
miesiącu lutym 2015 r. złożyła wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o
dofinansowanie inwestycji pn. nazwą „Drugi etap modernizacji stadionu wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w Sztumie – etap II zadania – modernizacja płyty boiska
piłkarskiego wraz z wykonaniem elementów lekkoatletycznych”, na które otrzymała
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 mln. zł. (z tego w
roku 2014 otrzymano 200 000 zł.). Jednakże z inicjatywy ministerstwa i po
przeprowadzonych konsultacjach zdecydowano o złożeniu w zamian, drugiego wniosku o
przyznanie dofinansowania w wysokości 1.300.000,00 zł. na realizację obiektu
certyfikowanego pn. „Modernizacja oraz rozwój infrastruktury lekkoatletycznej na
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stadionie miejskim w Sztumie – II etap zadania” w ramach Programu Rozwoju
Infrastruktury Lekkoatletycznej. Gmina Sztum rozpoczęła prace o dostosowanie projektu
budowlanego oraz realizację robót budowlanych w sposób umożliwiający uzyskanie dla
zmodernizowanego obiektu certyfikatu PZLA. Prace projektowe oraz wyłonienie
wykonawcy robót budowlanych zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku. Pozyskanie
kolejnych środków przyczyni się do kompleksowego zmodernizowania stadionu, który
stanie się jedynym, pełnowymiarowym obiektem sportowym na terenie powiatu
sztumskiego. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego „CELBUD – Przemysłówka” z Kwidzyna. Zadanie w trakcie realizacji,
roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem, wykonano na dzień 15 maja 2015- 68,95%
wartości umowy, planowany termin zakończenia inwestycji do 31 sierpnia 2015r. W
ramach inwestycji w I etapie realizacji powstanie 2-kondygnacyjny budynek zaplecza o
kubaturze 2000 m3 i powierzchni zabudowy 419 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu
wokół budynku i oświetleniem terenu. Powstaną nowe trybuny dla kibiców i zawodników
w ilości 526 siedzisk w tym 28 dla zawodników.
6. Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie. Wykonawcą jest Jan
Krupiński Zakład Budowlany z Grudziądza, roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Nadzór inwestorski sprawuje Wojciech Rytlewski i Ireneusz Zagórski Przedsiębiorstwo
Budowlano- Montażowe "DROG-BUD" s.c. Tczew. Planowany termin zakończenia do 10
listopada 2015 r. Powstanie 70 miejsc parkingowych w tym 3 miejsca dla osób
niepełnosprawnych i dodatkowo 2 miejsca dla jednośladów oraz stojaki dla rowerów 2
zwykłe i 1 zadaszony.
Informacji w powyższych sprawach udzielali: Teresa Wasielewska, kierownik referatu
Inwestycji i Zamówień Publicznych, Lidia Ruszała, zastępca kierownika Referatu Inwestycji i
Zamówień Publicznych, Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego
i Majątku, Agnieszka Topolewska- Reksa, zastępca kierownika Referatu Planowania
Przestrzennego i Majątku, Dariusz Kumuda, zastępca kierownika Referatu Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa.
7. Złożono kwiaty pod pomnikiem RODŁA przy ul. Mickiewicza w Sztumie w celu
uczczenia 95-rocznicy Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad drugiej wyjazdowej części sesji
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady
XI sesji.
Czas trwania obrad sesji: od godz. 15,oo do 19,oo
Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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