PROTOKÓL Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr XII.2015
z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 26 sierpnia 2015 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XII sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: Burmistrza. zastępcę Burmistrza,
kierowników i dyrektorów jednostek gminnych, zaproszonych gości, sołtysów, mediaprzedstawicieli 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 :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie Protokołu nr XI.2015 z obrad XI sesji Rady Miejskiej z dnia 8 lipca 2015 roku.
Protokół do wglądu wyłożony w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na adresy mailowe radnych.
4. Część uroczysta sesji: wręczenie Panu Dariuszowi Szewczakowi aktu powołania na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności międzysesyjnej.
6. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gminy Sztum, informacji o
przebiegu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015roku oraz
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku.
7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2015 - pkt 7/1 przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,
2) wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Sztum do Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć
„Enerie Cites”,
3) upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do przystąpienia, do „Porozumienia Między
Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym”- pkt 7/2 i 3
przedstawi Marcin Lipiński, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,
4)
5)

wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie ze struktur MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie,

zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2015 pkt 7/4 i 5 przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

6)
7)
8)
9)

10)

określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum
służebnością przesyłu,
wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA Operator S.A.
z siedzibą w Gdańsku,
wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA Operator
S.A. z siedzibą w Gdańsku,
wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej nr 10/25 poł. w ob.1 Miasta
Sztum przy ul. Ogrodowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej osobie, która zamierza tę część nieruchomości nabyć,
zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr 279/200 i 279/203 położonej w obrębie
2 Miasta Sztum przy ul. Kochanowskiego,
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11)

wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej nr 10/25 poł. w obrębie 1 Miasta
Sztum przy ul. Słonecznej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych osobom, które zamierzają te części nieruchomości nabyć- pkt 7/6- 11
referuje Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku,

zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta i Gminy Sztum konsultacji społecznych
Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum
13) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach
na ławników- pkt 7/12 i 13 przedstawi Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje
12)

Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad, w pkt 7
dopisać ppkt 14 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum
odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku
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 XI.2015 z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 8 lipca 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- 15 głosami za
Ad pkt 4 Część uroczysta sesji:
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że w części uroczystej dzisiejszej sesji
odbędzie się wręczenie Panu Dariuszowi Szewczakowi aktu powołania na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
Leszek Tabor, Burmistrz Miasta i Gminy do wręczenia aktu powołania poprosił
Przewodniczącego Rady informując, że akt powołania na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej w Nowej Wsi dla Pana Szewczaka jest na kolejną kadencję na lata 2015 do 2020
i jest to piąta kadencja. Początek miał miejsce w Szkole Podstawowej w Postolinie, a teraz w
Nowej Wsi. Burmistrz złożył gratulacje, życząc dużo satysfakcji w wykonywanej pracy
wręczając akt powołania na stanowisko dyrektora Szkoły.
Dariusz Szewczak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi podziękował za zaufanie, za
poparcie, z którym spotyka się prawie od ćwierć wieku na co dzień wśród nauczycieli i
rodziców.
Panu Dariuszowi złożono gratulacje i wręczono okolicznościową wiązankę kwiatów.
Kontynuując część uroczystą sesji Wiceprzewodniczący Rady Waldemar Fierek poinformował,
że solenizantami w okresie międzysesyjnym byli:
1. Czesław Oleksiak
2. Anna Serocka
3. Krzysztof Stelmach
4. Piotr Ostrowski (z poprzedniej sesji)
5. Czesława Jaźwińska
Solenizantom złożono życzenia i wręczono okolicznościowe wiązanki kwiatów.
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Ad pkt 5 Burmistrza Miasta i Gminy Leszek Tabor przedstawił informację z działalności
międzysesyjnej;
- informacja przez Radę została przyjęta do akceptującej wiadomości i stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu
Ad pkt 6 Zgodnie z porządkiem obrad Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor przedłożył na
ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Oleksiaka informację o przebiegu wykonania
budżetu Miasta Gminy Sztum, informację o przebiegu planu finansowego samorządowej
instytucji kultury za I półrocze 2015 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku- informacja została przesłana na adresy mailowe
radnych i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 7 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
7.1) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 (uchwała Nr
XII.81.2015) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
7.2) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta i Gminy Sztum do
Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Enerie Cites” (uchwała nr XII.82.2015) przedstawił Marcin
Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady- Komisji Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 8do niniejszego protokołu.
7.3) projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum do
przystąpienia, do „Porozumienia Między Burmistrzami dla zrównoważonej gospodarki energetycznej
na szczeblu lokalnym” (uchwała nr XII.83.2015) przedstawił Marcin Lipiński, kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa informując o pozytywnej opinii resortowej
Komisji Rady- Komisji Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
7.4) projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie
ze struktur Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie (uchwała nr XII.84.2015)
przedstawiła Małgorzata Kozłowska, z-ca dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie informując o pozytywnej opinii wszystkich resortowych komisji Rady
Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
7.5) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy
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Sztum na rok 2015 (uchwała nr XII.85.2015) przedstawiła Małgorzata Kozłowska, z-ca

dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie informując o pozytywnej
opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych;
W dyskusji udział brali: radna Anna Serocka zapytała z czego wynikają oszczędności? W
odpowiedzi Małgorzata Kozłowska wyjaśniła, że oszczędności wynikają z niewykorzystanych
środków z programu- „sprawcy przemocy”- nie chcą wsparcia i środki finansowe pozostają.
Przy czym największe zapotrzebowanie jest dla szkół wśród dzieci i młodzieży (..). W
uzupełnieniu Burmistrz dodał, że mamy podpisane porozumienie ze Strażą Graniczną w
Elblągu, którzy mają duże doświadczenie w zakresie edukacji walki z dopalaczami i w ramach
tych środków będziemy te programy realizować w Gimnazjum w Sztumie i w Gimnazjum w
Czerninie.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod
głosowanie- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15
głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 16,oo do 16,20.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Józefowi Sarnowskiemu, radnemu
Sejmiku Województwa Pomorskiego, który na wstępie stwierdził, ze jest pod wielkim
wrażeniem tradycji składania życzeń i wręczania kwiatów solenizantom z okresu
międzysesyjnego. Następnie stwierdził, ze w naszej gminie mamy dwie strategie, tj. strefa
ekonomiczna i droga na Białą Górę. Oczekuje upoważnienia od Pana Burmistrza, aby mógł
podjąć działania w sprawie drogi (..). Był na spotkaniu z panem Piechocińskim w sprawie
suszy. Na dzisiaj sprawa suszy jest bardzo poważna. Nie ma zrozumienia dla „małych
gospodarstw rolnych”. Uważa, że rozsądnym rozwiązaniem byłoby np. zwolnienia z opłat
składki KRUS, dla tych którzy ucierpieli najbardziej. Kolejna sprawa, która dotyczy gminy to
podatek, jest to dochód gminy, ale należy wyjść naprzeciw, np. prolongata płatności (..).
Burmistrz Leszek Tabor podziękował panu Józefowi Sarnowskiemu, radnemu Sejmiku
Województwa Pomorskiego, że dzięki osobistemu zaangażowaniu udało się wpisać w ostatnim
momencie II etap modernizacji stadionu miejskiego do uchwały Sejmiku.

7.6 ) projekt uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących
własność Miasta i Gminy Sztum służebnością przesyłu (uchwała nr XII.86.2015) przedstawiła
Agnieszka Topolewska- Reksa, zastępca kierownika Referatu planowania przestrzennego i
majątku informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
7.7) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz
ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku (uchwała nr XII.87.2015) przedstawiła Agnieszka
Topolewska- Reksa, zastępca kierownika Referatu planowania przestrzennego i majątku
informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa;
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- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
7.8) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu
na rzecz ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku (uchwała nr XII.88.2015) przedstawiła
Agnieszka Topolewska- Reksa, zastępca kierownika Referatu planowania przestrzennego i
majątku informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
7.9) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej nr
10/25 poł. w ob.1 Miasta Sztum przy ul. Ogrodowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej osobie, która zamierza tę część nieruchomości nabyć

(uchwała nr XII.89.2015) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, zastępca kierownika
Referatu planowania przestrzennego i majątku informując o pozytywnej opinii resortowej
komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu

7.10) projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr 279/200
i 279/203 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Kochanowskiego (uchwała nr XII.90.2015)
przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, zastępca kierownika Referatu planowania
przestrzennego i majątku informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady MiejskiejKomisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu

7.11) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości oznaczonej nr
10/25 poł. w obrębie 1 Miasta Sztum przy ul. Słonecznej z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych osobom, które zamierzają te części nieruchomości nabyć
Kochanowskiego (uchwała nr XII.91.2015) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa,

zastępca kierownika Referatu planowania przestrzennego i majątku informując o pozytywnej
opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu
7.12) projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta i Gminy Sztum
konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum (uchwała nr XII.92.2015)
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przedstawiła Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy informując o pozytywnej
opinii resortowych komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa, Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Finansów
Publicznych i Rozwoju- zgłosiła autopoprawkę w projekcie uzasadnienia w miejsce 30% - po
wyrazach „nie więcej niż”- należy wpisać 50%.
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu

7.13) projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o
kandydatach na ławników (uchwała nr XII.93.2015) przedstawiła Daria Mietlewska- Dura,
Sekretarz Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady MiejskiejKomisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa.
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu

7.14) projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze gminy Sztum odrębnych obwodów
głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku (uchwała nr
XII.94.2015) przedstawiła Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa.
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 8 Interpelacje i zapytania radnych.
Przed udzieleniem głosu Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił informacje z
okresu międzysesyjnego:
1) Na wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych z dnia 14 sierpnia 2015 roku
Przewodniczący przedstawił treść pisma Rady Sołeckiej z Postolina w sprawie punktu
przedszkolnego.
2) Rada Sołecka z Postolina zaprasza na 29 sierpnia br. na godz. 16,oo na uroczyste
podsumowanie zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.
3) Członkowie zespołu muzycznego EjPiEJ w osobach Piotr Podlewski, Adam Meryk i
Arkadiusz Rogowski wystąpili z prośbą o dofinansowanie wydania płyty – z Funduszu
Rady na ten cel przekazałem 200 złotych.
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
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1) radny Adam Kaszubski zgłosił, aby w sprawozdaniu z wykonania budżetu była
wykazywana wysokość nadwyżki budżetowej.
2) radny Adam Poćwiardowski zapytał, czy Gmina wystąpiła z wnioskiem do Starostwa
Powiatowego o powiększenie zatoczki autobusowej prze Szkole Podstawowej nr 2 w
Sztumie oraz zaproponował wykonanie parkingu przy rehabilitacji/przy byłym basenie
ppoż. Ponadto prosi o przeniesienie środków finansowych na remonty dróg, gdyż w
dniu dzisiejszym zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej (..)
poinformował, że nie ma już środków finansowych na remonty dróg.
3) radna Anna Serocka jako mieszkanka Sztumu zaproponowała, aby w przyszłości
przewidzieć kolejną plażę lub włączyć w inwestycję przy Jeziorze Barlewickim.
4) radny Tomasz Litwin zapytał, jakie możliwości ma Gmina, aby podjąć działania o
uwzględnienie w planach inwestycyjnych budowę ronda u zbiegu ulic
Kochanowskiego, Baczyńskiego i Mickiewicza w Sztumie. Ponadto zgłosił, że na
ścieżce rowerowej wokół Jeziora Zajezierskiego gałęzie przeszkadzają przy wymijaniu
się rowerzystów, podobna sytuacja jest na terenie rekreacyjnym fitness.
Ad pkt 9 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) w odpowiedzi na uwagę zgłoszoną przez radnego Adama Kaszubskiego, Danuta
Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy poinformowała, że na dzień dzisiejszy nadwyżka
budżetowa wynosi 455.562,62 zł. W roku przyszłym w sprawozdaniu z wykonania
budżetu wysokość nadwyżki budżetowej zostanie podana.
2) W odpowiedzi na propozycję radnego Adama Poćwiardowskiego w sprawie
powiększenia zatoczki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie Zastępca
Burmistrza poinformował, że rozmawiał w tej sprawie ze Starostą- jest to teren powiatu
i ze względu na uzbrojenie terenu, na dzień dzisiejszy inwestycja jest niemożliwa do
realizacji ze względu na wysokie koszty. Odpowiadając na kolejne pytanie w sprawie
wykonania parkingu przy rehabilitacji w Sztumie wyjaśnił, że jest to na terenie Starostwa
i wobec zadań, które obecnie realizujemy nie możemy się włączyć w tą inwestycję.
Natomiast kierownik Referatu GK Marcin Lipiński odpowiadając na kolejne pytanie
radnego wyjaśnił, że w tym roku wykonaliśmy bardzo dużo remontów dróg. Taki wykaz
może przygotować i przedstawić na najbliższej komisji Rady Miejskiej. Wykorzystany
został limit w ramach zamówienia publicznego, na dalsze remonty dróg należałoby
ogłosić nowy przetarg.
3) Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na propozycję zgłoszoną przez radną Annę
Serocką o wybudowanie drugiej plaży stwierdził, że w tym roku mamy cykliczną
sytuację, jak jest upał to ludzie przyjeżdżają. Koszty utrzymania plaży są wysokie.
Cieszy to, że ludzie przyjeżdżają, ale nie jesteśmy w stanie budować drugiej plaży, jest
to sytuacja koniunkturalna. Na potrzeby naszych mieszkańców obecna plaża wystarczy.
Można ewentualnie zastanowić się nad poszerzeniem plaży, zrobić plażę zieloną. Radna
Anna Serocka uważa, że wybudowanie plaży nie jest inwestycją na jeden rok. Inne
miasta, jak np. Iława ma kilka plaż, jeden brzeg posiada siedem plaż. Chodzi o komfort
ludzi. Mamy dwa jeziora, które są niewykorzystane i uważa, że powinny być połączone.
Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi stwierdził, że w tym roku jest specyficzna
sytuacja, jest susza i akwen wody w sposób naturalny się obniżył. Aby wybudować plażę
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należy wybudować drogi, wybudować parkingi (..). Zrobiliśmy plażę ogólnodostępną
dla ludzi, których nie zawsze stać na wyjazdy (..).
4) W odpowiedzi na pytanie radnego Tomasza Litwina w sprawie budowy ronda Burmistrz
Leszek Tabor wyjaśnił, że jest to droga krajowa i inwestycja może być sfinansowana ze
środków krajowych będących w dyspozycji GDDKiA. Gmina robi wszystko, aby ta
inwestycja została zrealizowana. Czekamy na decyzję Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Zastępca Burmistrza Ryszard Wirtwein w uzupełnieniu dodał,
że dokumentacja ważna jest jeszcze 2 lata. Natomiast Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa Marcin Lipiński w odpowiedzi na uwagę zgłoszoną przez
radnego Tomasza Litwina w sprawie zarastających ścieżek rowerowych i wystających
konarów drzew w pasie ścieżki rowerowej stwierdził, że tego nie zauważył, chociaż
korzysta ze ścieżki oraz nie miał wcześniej takich sygnałów- przyjrzy się temu.
Ad pkt 10 Zakończenie obrad :
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna sesja Rady odbędzie się 7
października 2015 roku
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania obrad od godz. 15,oo do 18,30

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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