Protokół nr XIII.2015
z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Sztumie – sesji nadzwyczajnej
z dnia 16 września 2015 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Sztumie zwołanej na
wniosek Burmistrza Miasta i Gminy dokonał Przewodniczący Rady Czesław Oleksiakwniosek stanowi załącznik nr 1. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: zastępcę burmistrza,
pracowników urzędu i radnych Rady Miejskiej.
Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15 – osobowy skład rady w obradach udział brało 14
radnych. Nieobecny Radny: Adam Kaszubski
Lista obecności radnych 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 e-mailowe wraz z projektem uchwały będącym przedmiotem obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie ewentualnie zgłoszonych zmian do porządku obrad.
3. Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie realizacji projektu pn. Ochrona wód i
przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum w
ramach partnerstwa z miastem Malbork – przedstawi Daria Wojtaś – Inspektor ds.
projektów i aktywizacji społecznej - pracownik referatu Rozwoju lokalnego
4. Zakończenie obrad
Nie zgłoszono zmian do porządku obrad. Przewodniczący Rady stwierdził, ze rada będzie
obradowała zgodnie z otrzymanym porządkiem obrad.
Porządek obrad stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu
Ad pkt 3 Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
3.1) projekt uchwały w sprawie realizacji projektu pn. Ochrona wód i
przywracanie
różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum w ramach partnerstwa z
miastem Malbork (uchwałą nr XIII.95.2015)– przedstawiła Daria Wojtaś, Inspektor ds.
projektów i aktywizacji społecznej - pracownik referatu Rozwoju Lokalnego informując
o pozytywnej opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
.
W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady wnosząc o wyjaśnienie czego konkretnie
dotyczy projekt (..). W odpowiedzi Daria Wojtaś, inspektor referatu Rozwoju Lokalnego
wyjaśniła, że w ramach projektu przewidziana jest między innymi budowa ścieżki
rowerowej nad jeziorem sztumskim na odcinku od parku rekreacji do ulicy Kwidzyńskiej.
Zostaną tam nasadzone drzewa, krzewy, powstaną budki łęgowe, a także postawione będą
tablice informacyjne. Przewodniczący następnie oddał głos Darii Mietlewskiej-Dura,
Sekretarz Miasta i Gminy, która przedstawiła obowiązki lidera w ramach partnerstwa;
przybliżając wytyczne jakie muszą być zawarte w Porozumieniu. Radna Ewa
Rzeszotarska zapytała o wysokość udziału środków własnych jakie gmina deklaruje w
pkt 4 § 1 przedmiotowej uchwały
.
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Zastępca Burmistrza Ryszard Wirtwein w odpowiedzi wyjaśnił iż dofinansowanie
wynosić będzie 85% natomiast wkład własny 15%. Przy wartości całego projektu stanowi
to kwotę 6 mln zł.
. Wobec
wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał projekt
uchwały pod głosowanie: uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie –
14głosami za i stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 4 Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna XIV sesja
planowana jest na 7 października 2015r. ( środa ) godz. 15:00 oraz posiedzenia komisji wg.
harmonogramu.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XIII sesji Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania obrad od godz. 15:00 do 15:10.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Joanna Siebert
Czesław Oleksiak

Strona 2

