PROTOKÓŁ Z OBRAD XIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr XIV.2015
z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 07 października 2015 roku

Ad pkt 1 Otwarcia obrad XIV sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: Burmistrza. zastępcę Burmistrza,
kierowników jednostek gminnych, zaproszonych gości, dyrektorów placówek oświatowych,
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: Andrzej Murawski.
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 XII.2015 i Protokołu nr XIII.2015 z sesji Rady Miejskiej.
Protokoły do wglądu wyłożone są w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłane na adresy
mailowe radnych.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności
międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na realizację zadania
prowadzenia Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z Oddziałami
Przysposabiającymi do Pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie- pkt 5.1)
przedstawi Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty,

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie zadania
polegającego na przeprowadzeniu badań hałasu na potrzeby weryfikacji dokumentu
sporządzonego przez firmę Akustix pn. „Przegląd ekologiczny dla lotniska
wojskowego na terenie JW. 1128 Malbork/Krasnołęka,
3) przystąpienia do zmiany uchwały nr VII/37/2007 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31
marca 2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Koniecwałd – działki nr 214/5 i 214/6, gm. Sztum ”,
4) określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy
Sztum służebnością przesyłu- pkt 5/2- 4 przedstawi Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu
2)

Planowania Przestrzennego i Majątku
5)
6)

zmian w budżecie gminy na rok 2015,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2018- pkt 5/5 i 6 przedstawi
Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,

7)
8)

ustalenia regulaminu wyborów ławników do sądów powszechnych,
wyboru ławników na kadencję w latach 2016- 2019- pkt 5/7 i 8 przedstawi Daria MietlewskaDura, Sekretarz Miasta i Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.
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7. Odpowiedzi na interpelacje
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad, w pkt 5
dopisać ppkt 1 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Miasta i
Gminy Sztum w Pogotowiu Socjalnym- projekt uchwały przedstawi Sylwia Mackiewicz,
dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
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 Protokoły nr XII.2015 z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Sztumie i protokół nr
XIII.2015 do wglądu wyłożone były w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłane na adresy
mailowe radnych. Radni zapoznali się z treścią protokołu i protokoły podpisali.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie ww. protokoły:
o Protokół nr XII.2015 - w wyniku głosowania protokół został zatwierdzony jednogłośnie14 głosami za
o Protokół nr XIII.2015 - w wyniku głosowania protokół został zatwierdzony 13 głosami za,
przy jednym głosie wstrzymującym
Solenizantami w okresie międzysesyjnym byli:
1. Bartosz Mazerski
2. Tomasz Litwin
Solenizantom złożono życzenia i wręczono okolicznościowe wiązanki kwiatów.
Ad pkt 4 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Burmistrzowi Leszkowi Taborowi, który na wstępie poprosił Sołtysów i pracowników Urzędu
uczestniczących w szkoleniu w Człuchowie nt. roli Sołtysa w społeczności lokalnej wręczając
Certyfikaty udziału w szkoleniu oraz przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.
Informacja z działalności międzysesyjnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
5.1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na
pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Sztum w
Pogotowiu Socjalnym przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej informując o opiniach resortowych komisji Rady
Miejskiej. W dyskusji głos zabrał radny Adam Kaszubski: zapytał, czy posiadamy
wiedzę dotyczącą ściągalności i jaki jest procent ściągalności. W odpowiedzi Sylwia
Mackiewicz poinformowała, że ściągalność nie jest prowadzona
.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały pod
głosowanie: wynikiem głosów: 5 za, 7 głosów przeciwnych przy dwóch głosach
wstrzymujących uchwała przez Radę nie została podjęta
5.2) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu
na realizację zadania prowadzenia Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z
Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Zespole Szkół Gimnazjalnych w
Kwidzynie (uchwała nr XIV.96.2015) przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor
Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty- do § 1 ust. 1 zgłosiła autopoprawkę informując o
pozytywnej opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych i Komisji Finansów
Publicznych i Rozwoju
,
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5.3)

5.4)

5.5)

- uchwałą przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami
za i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na
dofinansowanie zadania polegającego na przeprowadzeniu badań hałasu na potrzeby
weryfikacji dokumentu sporządzonego przez firmę Akustix pn. „Przegląd ekologiczny
dla lotniska wojskowego na terenie JW. 1128 Malbork/Krasnołęka (uchwała nr
XIV.97.2015) przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady
Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa i Komisji Finansów
Publicznych i Rozwoju. W dyskusji głos zabrał radny Adam Kaszubski: zapytał jaki
jest plan samorządu, jeżeli ekspertyzy okażą się zbliżone? W odpowiedzi zastępca
Burmistrza Ryszard Wirtwein wyjaśnił, ze samorządom chodzi o to, aby zmniejszyć
obszar ograniczonego użytkowania
.
- uchwałą przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały nr VII/37/2007 Rady
Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2007 roku w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Koniecwałd – działki nr 214/5 i 214/6, gm. Sztum
„Krasnołęka (uchwała nr XIV.98.2015) przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik
Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii
wszystkich resortowych komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa, Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych i
Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
.
- uchwałą przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących
własność Miasta i Gminy Sztum służebnością przesyłu (uchwała nr XIV.99.2015)
przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i
Majątku informując o pozytywnej opinii wszystkich resortowych komisji Rady
Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, Komisji Edukacji,
Kultury i Spraw Społecznych i Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
- uchwałą przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami
za. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach pod godz. 16,05
do godz. 16,25

5.6)

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Skarbnikowi Miasta i Gminy, Danucie Wiatrowskiej, która przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 (uchwała nr XIV.100.2015)
informując o pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
.
W dyskusji udział brali: radny Adam Poćwiardowski zapytał o oszczędności w
wysokości 277 tys. złotych na budowie parkingu w Koniecwałdzie i kiedy została
podpisana umowa? W odpowiedzi Teresa Wasielewska, kierownik Referatu Zamówień
Publicznych (..) wyjaśniła, że
został przeprowadzony przetarg i wykonano
dokumentację. Wybrano ofertę poniżej wartości kosztorysowej- stąd wynikają
oszczędności
.
Radny Tomasz Litwin prosi o wyjaśnienie do poz. dot. kwoty 406 tys. złotych należnej
do zapłaty dla firmy Dekpol oraz wyjaśnienie do kwoty 15.800 zł.- obsługa długu
publicznego. Wyjaśnień udzieliła Teresa Wasielewska, kierownik referatu Zamówień
3|S t r o n a

PROTOKÓŁ Z OBRAD XIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

5.7)

5.8)

Publicznych i Majątku informując, że firma Dekpol realizowała inwestycję- budowa
Centrum i bulwaru zamkowego. Na budowie Centrum były opóźnienia w realizacji
inwestycji. Umowa nie przewidywała wnoszenia zmian do umowy. Naliczyliśmy karętak stanowiła umowa. W realizacji inwestycji centrum były kolizje- Dekpol musiał
wykonać zwiększony zakres robót, aniżeli przewidywała umowa. Poprzednia pani
kierownik referatu niektóre roboty uznała, innych nie uznała. Firma Dekpol odwołała
się do sądu. Wspólnie z panią mecenas przeanalizowaliśmy i uznaliśmy, że nie mamy
szans wygrać, aby nie płacić odsetek podpisaliśmy ugodę. Naszym zdaniem w interesie
gminy należało zawrzeć ugodę. Teresa Soja, radca prawny w uzupełnieniu dodała, że
zawarto ugodę, a sąd umorzył postępowanie. Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i
Gminy ustosunkowała się do drugiego pytania radnego wyjaśniając procedury
dotyczące obsługi długu publicznego i koszty z tym związane. Teresa Wasielewska
odpowiadając na pytanie radnego Adama Poćwiardowskiego poinformowała, że
poprzednia pani kierownik Ewa Zielińska „podlegała pod panią wiceburmistrz”. Radny
Adam Kaszubski prosi o wyjaśnienie zaplanowanej kwoty 10 tys. zł. w dz.
Administracja. W odpowiedzi Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy
wyjaśniła, że środki te przeznaczone są na HotSpot, na wykonanie strefy bezpłatnego
bezprzewodowego korzystania z internetu wokół urzędu- dla mieszkańców. Mateusz
Krzysztofik, informatyk odpowiadając na pytanie radnego, co do przepustowości
HotSpotu poinformował, że planujemy do 100 mieszkańców. Radny Adam
Poćwiardowski zapytał, czy Dekpol otrzymał od gminy już te pieniądze, gdyż do
wczoraj był termin zapłaty. W odpowiedzi Danuta Wiatrowska poinformowała, że
wczoraj zapłaciliśmy. Teresa Soja, radca prawny w sprawie zawartej ugody z firmą
Dekpol dodała, że było to również konieczne, aby otrzymać pieniądze unijne. W trakcie
realizacji inwestycji okazało się, że na mapach ewidencyjnych nie było naniesionych
wiele sieci (..). Wystąpił cały splot dziwnych okoliczności, które wpłynęły na
nieterminową realizację inwestycji. Korzystniejsze dla gminy było zawarcie ugody.
Radny Tomasz Litwin wskazał, że w dziale „gospodarka komunalna” zaplanowane jest
wykonanie schodów. Zapytał, które schody będą remontowane? W odpowiedzi
Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że schody przy ulicy Sierakowskich 19.
Radny Adam Kaszubski zapytał o wysokość nadwyżki budżetowej. Skarbnik Miasta i
Gminy, Danuta Wiatrowska w odpowiedzi poinformowała, że wysokość nadwyżki
budżetowej nie zmieniła się i jest na tym samym poziomie, jakim informowała na
ostatniej sesji
.
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak
projekt uchwały poddał pod głosowanie: uchwała przez Radę została podjęta
jednogłośnie- 14 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015
(uchwała nr XIV.101.2015) 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- 14 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wyborów ławników do sądów
powszechnych (uchwała nr XIV.102.2015) przedstawiła Daria Mietlewska- Dura,
Sekretarz Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została
podjęta jednogłośnie- 13 głosami za (podczas głosowania nieobecna była radna Sylwia
Monkielewicz). Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
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Przewodniczący Rady Czesław Olesiak poinformował, że podjęcie uchwały w sprawie
wyboru ławników związane jest z przeprowadzeniem określonej procedury. W
pierwszej kolejności poprosił o zabranie głosu radnego Adama Poćwiardowskiego,
przewodniczącego Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, który
przedstawił opinię Zespołu zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszego protokołu
W związku z tym, że wybór ławników dokonuje się w głosowaniu tajnym Rada
jednogłośnie powołała komisję Skrutacyjną w skład, której weszli:
1) Radny Adam Kaszubski – zgłoszony przez radną Sylwię Monkielewicz,
2) Radny Bartosz Mazerski - zgłoszony przez radnego Waldemara Fierka,
3) Radny Adam Poćwiardowski- zgłoszony przez radnego Adama Kaszubskiego.
Kandydaci wyrazili zgodę.
Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się wybierając spośród siebie przewodniczącego
Komisji- radnego Adama Poćwiardowskiego i sekretarza komisji- radnego Bartosza
Mazerskiego.
Komisja Skrutacyjna dokonała czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów- rozdano
karty do głosowania- odrębnie do wyboru do Sądu Okręgowego w Gdańsku i odrębnie do Sądu
Rejonowego w Kwidzynie.
5.9)

Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 17,10 do 17,25.
Wznowienie obrad- po przeprowadzeniu głosowania i sporządzeniu protokołów z ustalenia
wyników głosowania w wyborach ławników Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Adam
Poćwiardowski przedstawił protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w
wyborach do Sądu Okręgowego w Gdańsku, w którym komisja stwierdza, że na ławnika
wybrany został pan Roman Markowski – protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr
13 do niniejszego protokołu. W następnej kolejności przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
odczytał protokół z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników do Sadu Rejonowego
w Kwidzynie na kadencję w latach 2016-2019, w którym komisja stwierdza, że na ławników
wybrano:
1) Wiolettę Namiel
2) Monikę Redmer
3) Marię Jadwigę Szramowską
4) Dorotę Śliwińską
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
5.10) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu Darii Mietlewskiej- Dura,
Sekretarzowi Miasta i Gminy, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru
ławników na kadencję w latach 2016 – 2019 (uchwała nr XIV/103/2015) informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- 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
Ad pkt 6 Interpelacje i zapytania radnych.
Na wstępie Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że w okresie
międzysesyjnej:
1) Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Sztumie wystąpiła z prośbą o dofinansowanie wyjazdu 25
uczniów do Warszawy na uroczystą Galę w ramach wyróżnienia w III edycji
Ogólnopolskiego konkursu historyczno- literackiego „Pamięć Nieustająca”- na ten cel z
Funduszu Rady przeznaczyłem 200 zł.
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2) Prezes Klubu Tenisa Ziemnego „BREAK POINT” Grzegorz Stankiewicz zwrócił się z
prośbą o dofinansowanie amatorskiego turnieju tenisa ziemnego dla dzieci młodzieży
organizowanego w dniu 10 października br.- na ten cel z Funduszu Rady przeznaczyłem
150 zł.
3) Rada Sołecka z Nowej Wsi wystąpiła z prośbą o zgodę na zorganizowanie Festynu
Rodzinnego i taką zgodę otrzymali. Jednakże na zaproszeniu, które otrzymałem było
otwarcie boiska. Była to inwestycja gminna, nie zrozumiałym jest kto sobie uzurpował do
tego prawo. Gmina jest właścicielem tego terenu. Jak pan Adam Krupa przyczynił się do
tego, jest radnym powiatowym. W powyższej sprawie zabrał głos Jacek Krupa, Sołtys
Nowej Wsi: była to inwestycja zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego, było to
uzgodnione z panem wiceburmistrzem. Zaproszenia były podpisane przez Adama
Poćwiardowskiego i Adama Krupę- bo współfinansowali tą imprezę. Sztumskie Centrum
Kultury na ten cel przeznaczyło 150 zł., co może być tylko na lizaki. W nawiązaniu do
wypowiedzi przedmówcy Ryszard Wirtwein, zastępca burmistrza stwierdził, że pan sołtys
mija się z prawdą, bo występował tylko z prośbą o wyrażenie zgody na zorganizowanie
festynu, nie było mowy o otwarciu boiska. Radny Adam Poćwiardowski stwierdził, że daje
pieniądze na wszelkie inicjatywy społeczne i dawać będzie, będzie wspierał. Do rady nie
przyszedłem po to, aby brać pieniądze. Na plakacie, na którym się podpisałem zapraszano
na Festyn Sportowy. Głos zabrał Czesław Oleksiak, przewodniczący Rady- pan radny
Poćwiardowski pracuje w bardzo porządnej firmie- w Służbie Więziennej, w której ja
również pracowałem i wiem, że tam jest wszystko uporządkowane. Czy w pana zakładzie
bez wiedzy dyrektora organizowałby imprezę. Wprowadza pan złe wzorce w gminie. W
odpowiedzi radny Adam Poćwiardowski powiedział to, co ja mam w pracy i jak pracuję,
jak oceniają mnie moi przełożeni, to nie jest to miejsce (..). Z moich własnych pieniędzy
będę wspierał i wara do tego, komu daję swoje pieniądze, bo to są moje własne pieniądze.
Na turniej tenisa dałem 150 zł. Będę organizował zabawę sołecką, którą prawie sam
sfinansuję. Jacek Krupa, sołtys: kto bronił panu burmistrzowi być na tej imprezie- otrzymał
zaproszenie. Stwierdził- jesteście małostkowi, śmieszni, ośmieszacie się mówiąc takie
rzeczy. Opanujcie się to jest boisko nasze, wioskowe i wara wszystkim od tego. Radny
Waldemar Fierek poprosił pana sołtysa o opanowanie się- jest pan w miejscu, gdzie należy
zachować powagę. Jestem radnym długo, ale to, co zrobiliście tego robić nie wolno (..).
Jesteście na sesjach i wiecie, że realizację każdego zadania powierza się burmistrzowi, to
jemu należy się otwarcie i jest to jego prawo i obowiązek i jest gospodarzem tego terenu.
Zwykła ludzka przyzwoitość nakazuje, aby uszanować gospodarza, uszanować urząd
burmistrza. Wszyscy dają pieniądze na wsparcie różnych imprez i nie ma się czym chwalićproszę zapytać sołtysów, czy któryś nie otrzymał ode mnie wsparcia, czy kiedykolwiek
odmówiłem, czy ja się tym chwalę?. Radny Adam Poćwiardowski: Rada Sołecka mnie
zaprosiła i poprosiła o wsparcie. Nie byłem inicjatorem otwarcia boiska. Wspieram wiele
instytucji, ludzi. Jestem tak wychowany, aby być dobrym człowiekiem. Widzę, że to boli.
To Rada Sołecka zażyczyła sobie, aby tam było moje nazwisko. Moją osobą zaczyna się
straszyć i w urzędzie i w mieście. Radny Waldemar Fierek- odpowiem dlaczego tak się
dzieje, jeżeli się szykuje jakaś awantura np. na Komisji Finansów to za Tobą idzie telewizja
Fila i pokazuje na Facebooku. Głos z sali pana Pędziwilka „przepraszam za pomówienia”.
Kontynuując wypowiedź radny Fierek powiedział przez 5 kadencji nie było
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telewizji na komisjach. Na, co pada głos z sali „bo was trzeba pilnować”. Radny Adam
Kaszubski prosi o zakończenie dyskusji. Dariusz Szewczak, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi- poprosił o głos- chciałby odnieść się do kwestii merytorycznej. Plakat
odwołuje się do festynu rodzinnego/sportowego. Wniosek o udostępnienie terenu wpłynął
na 4 dni przed planowanym festynem, chociaż plakat ukazał się znacznie wcześniej i mnie
trochę zdziwił bo festyn nie został ze mną w żaden sposób uzgodniony bez różnicy, jaki
miałby charakter, ale przyjąłem to za „dobra monetę”. We wniosku organizator pan Jacek
Krupa przedstawił program, w którym nie było mowy o otwarciu boiska- do wtorku był to
festyn rodzinny/sportowy. Co się działo na festynie można obejrzeć w Internecie- polecam
również Facebooka pana sołtysa. Z zaproszeń wynika, że ta impreza związana była z
otwarciem boiska. Źle się dzieje, że ogłaszane są festyny, a później organizatorzy przynoszą
dokument niezgodny z tym, co dzieje się na festynie. Czuje się wyraźnie okłamany. Myślę,
że wiele osób przekroczyło granice dobrego smaku, ale również realizowało, jakieś cele
trudne do zrozumienia. Trudno mówić o budowaniu dobrych więzi społecznych, zaufaniu
(..). Ryszard Wirtwein, zastępca burmistrza odczytał treść zaproszenia. Czułem się
oszukany. Dlatego nie skorzystałem z zaproszenia., gdyż nasze wcześniejsze ustalenia nijak
się mają do rzeczywistości. Na tym nie da się zbudować dobrej współpracy. Burmistrz
Leszek Tabor stwierdził, że jest to największa inwestycja w ramach Budżetu
Obywatelskiego, za którą głosowali mieszkańcy- Nowej Wsi, Sztumskiej Wsi, Nowej Wsi,
Parów, Postolina (..). Szczególnie osobą zaangażowaną był Dyrektor Szkoły, który wysłał
listy z prośbą do rodziców, uczniów, mieszkańców o poparcie tego projektu. Pan dyrektor
poświęcił swoje wakacje, aby dopilnować wykonawców. Nie został zaproszony do
przecięcia wstęgi. Było wiele pretensji, pan sołtys, kiedy jeszcze nie był sołtysem zgłaszał
uwagi, że wiele rzeczy zostało źle zrobionych- np. że wybrano zły materiał do nawierzchni
boiska. Jaki może być poziom nieufności przy budżecie obywatelskim (..). Trzeba ważyć,
aby nie powstawały takie emocje. Trudno mówić o budowaniu dobrych więzi społecznych,
w taki sposób.
4) Radny Adam Poćwiardowski zgłosił, aby na następny rok zamiast gazety sołeckiej zakupić
dla sołtysów Poradnik Radnego i Sołtysa. Zapytał kiedy zostanie wysłany wniosek do
Generalnej Dyrekcji Dróg (..) na chodnik w Nowej Wsi i Sztumskiej Wsi i kto wykonywał
projekt ? Czy w projekcie przewidziana jest modernizacja mostu/poszerzenie i połączenie
naszych jezior. Zaproponował rozważyć zapoznanie się z projektem zagospodarowania
zamku zaprezentowanego w pracy magisterskiej przez sztumiankę biorąc pod uwagę, że na
jednej z ostatnich sesji przegłosowaliśmy 100 tys. zł. na zmianę kolejnej koncepcji na
zagospodarowanie zamku.
5) Radny Adam Kaszubski zgłosił wniosek Klubu Radnych Obywatelskiego Porozumienia
Samorządowego Powiśle o zamieszczenie stanowiska klubu dotyczącego finansowania
przez gminę budowy parkingu i na terenie PSSE w Koniecwałdzie w najbliższym
Biuletynie Informacyjnym Miasta i Gminy Sztum oraz zakładce aktualności na stronie
Sztum.pl.- stanowisko klubu odczytała radna Sylwia Monkielewicz- wniosek stanowi
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu, stanowisko stanowi załącznik nr 17 do
niniejszego protokołu.
6) Radny Adam Kaszubski zapytał, jaka jest planowana całkowita kwota na budowę stadionu
miejskiego w Sztumie?
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7) Radny Tomasz Litwin zapytał, jaka kwota jest przewidziana na małe granty/projekty i ile
jest stowarzyszeń w sołectwa takich jak Konfrateria w Parparach, o czym mówił pan
burmistrz w informacji z okresu międzysesyjnego. Zapytał, czym jest spowodowane, że
Budżet Obywatelski trzykrotnie został zmniejszony, tym bardziej , że inicjatywy w ramach
budżetu obywatelskiego cieszyły się dużym powodzeniem- liczyliśmy na to, że pójdzie to
w górę. Przy ulicy Słowackiego jest wieża ciśnień- kto jest właścicielem tego obiektu?,
jeżeli gmina jest jej właścicielem to jakie są plany dot. tej nieruchomości?
8) Radna Elżbieta Wysocka w imieniu mieszkańców Postolina zgłosiła wniosek o
uporządkowanie terenu w samym środku wsi- istniejący stan stanowi zagrożenie.
9) Radny Piotr Ostrowski ponawia wniosek, który zgłosił na posiedzeniu Komisji Edukacji,
Kultury (..) o ustawienie na przystanku autobusowym w Gościszewie barierek ochronnych,
na którym wsiadają i wysiadają dzieci przy drodze krajowej. Na drogach lokalnych
wykonanych z płyt yumbo usterki miały być wykonane w ramach napraw gwarancyjnych
do końca miesiąca wrześnie br.- w Gościszewie do tej pory nie usunięto usterek.
10) Radny Adam Poćwiardowski zapytał, jakie środki finansowe zostały w tym roku uchwalone
na inicjatywy lokalne w związku z podjętą uchwałą przez Radę w miesiącu czerwcu br.
Prośba do pana burmistrza o spotkanie z członkami Klubu OPS-u i niektórymi sołtysami,
gdyż wiele złożono wniosków- chodzi o przedyskutowanie, aby nie postawiono nas przed
faktem. Chcieliśmy się spotkać, prosimy o wyznaczenie terminu, chcemy dobrej
współpracy.
11) Radny Waldemar Fierek spostrzeżenie- w Sztumie bardzo dużo się robi, nie tylko gmina,
ale Spółdzielnia Mieszkaniowa odnawia, ociepla bloki, robi się ładnie, kolorowo. Jednakże
jadąc ze Sztumu w kierunku Czernina są budynki prywatne, które szpecą, są to m.in.
hurtownia chemiczna przy ul. Jagiełły (..). Prosi, aby podjąć, jakieś działania, aby zachęcić
właścicieli tych budynków do poprawy estetyki tych budynków.
12) Sołtys Gościszewa Ryszard Antoniuk zapytał, kiedy zostanie wybudowana sala
gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Gościszewie. Jest to jedyna szkoła w gminie,
która nie posiada sali gimnastycznej. Prosi, aby podjąć działania w związku z hałasem
lotniska w Malborku. Zgłosił wniosek o załatanie dziur w drodze obok firmy Roger i
oczyszczenie nawierzchni- uważa, ze remont został wykonany nieprawidłowo. Radny Piotr
Ostrowski potwierdził konieczność budowy sali gimnastycznej w Gościszewie.
Ad pkt 7 Odpowiedzi na interpelacje :
1) Zastępca Burmistrza Ryszard Wirtwein w odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez radnego
Adama Poćwiardowskiego poinformował, że koncepcje na budowę chodników w
Sztumskiej Wsi i Nowej Wsi w ubiegłym tygodniu przez projektanta zostały złożone w
Generalnej Dyrekcji Dróg (..) w Gdańsku. W przypadku pozytywnej opinii koncepcji na
chodnik w Sztumskiej Wsi i w Nowej Wsi zorganizujemy spotkanie z mieszkańcami
Sztumskiej i Nowej wsi z udziałem przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg, którzy
przedstawią te koncepcje i będą przyjmować ewentualne uwagi mieszkańców możliwe do
uwzględnienia. Kolejnym etapem będzie zlecenie dokumentacji projektowej.
Odpowiadając na kolejne pytania Burmistrz Leszek Tabor w sprawie modernizacji i
poszerzenia mostu przy ulicy Jagiełły i połączenie jezior wyjaśnił, że nie jest to zadanie
gminy- jest to zadanie należące do administracji rządowej. Natomiast w sprawie zmiany
koncepcji na zagospodarowanie zamku Burmistrz poinformował, że zasięgnął opinii i nie
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2)

3)

4)

5)

było mowy o przeznaczeniu 100 tys. złotych na zmianę koncepcji- informowano natomiast
radnych, że jesteśmy zmuszeni do zmiany koncepcji, gdyż wartość koncepcji musi być dużo
niższa niż planowaliśmy, ale nie wykluczone, że będzie taka koniczność , ale będziemy o
tym wspólnie rozmawiać. Zapoznałem się z koncepcją przedstawioną w pracy
magisterskiej- hotel, sale konferencyjne .. to jest oferta pokrywająca się z tym, co gmina w
latach 90tych założyła spółkę. Pytanie- kto miałby to zrealizować i jest to oferta
niedostosowana do potrzeb środowiska lokalnego. Radny Waldemar Fierek przyznał rację
radnemu Adamowi Poćwiardowskiemu, że na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych
była mowa o tym, że na zmianę koncepcji zamku potrzebna będzie kwota w wysokości 100
tys. złotych. Burmistrz wyjaśniając powiedział, że być może pracownicy nieprecyzyjnie
przekazali informację- mówiliśmy o programie funkcjonalno- użytkowym- bo, co do
koncepcji to mamy ją wypracowaną, którą mamy na fiszkach i można to zaprezentować.
Burmistrz Leszek Tabor ustosunkował się do oświadczenia odczytanego przez radną
Sylwię Monkielewicz- podtrzymuję argumenty, które wyraziłem w wywiadzie i były to
argumenty przemyślane. Nieprawdą jest, że radni nie wiedzieli, gdyż głosuje się nad
przeznaczeniem środków na dokumentację, są na to protokoły z posiedzeń komisji, z sesji.
Zapoznajecie się z treścią protokołów, jeżeli macie wnioski lub uwagi do protokołów to
należy je zgłaszać w stosownym momencie i proszę nie stwarzać sytuacji jakoby protokoły
były zmanipulowane. Radni podejmowali uchwałę w sprawie przeznaczenia środków na
dokumentację- wówczas dokładnie przedstawialiśmy, w jakim miejscu to będzie- przy
drodze krajowej, przy działce, przy której buduje Elita fabrykę. Jest nieprawdą, że radni nie
wiedzieli. Realizuję uchwały, a decyzje podejmowane są przez głosowanie. Inwestycja
będzie wykonywana za dużo niższą kwotę, niż pierwotnie zakładano. Będzie to inwestycja
dla całego parku inwestycyjnego. Tworzenie warunków do inwestowania było
najważniejszym, strategicznym zadaniem samorządu sztumskiego. Nie interesują mnie
podziały polityczne tylko podziały merytoryczne.
Teresa Wasielewska, kierownik referatu Inwestycji i zamówień publicznych
poinformowała, że udzieli radnemu panu Adamowi Kaszubskiemu odpowiedzi pisemnej o
całkowitych kosztach budowy stadionu miejskiego w Sztumie.
W odpowiedzi na pytanie radnego Tomasza Litwina w sprawie kwoty przewidzianej na
realizację projektów dla stowarzyszeń Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że taka
informacja była podana w informacji z realizacji budżetu za I półrocze br. i jest to kwota
pow. 400 tys. zł. W sprawie zmniejszenia budżetu obywatelskiego Burmistrz wyjaśnił, że
w roku ubiegłym Budżet Obywatelski był na takim poziomie z uwagi na to, że były wolne
środki z dotacji projektów, które realizowaliśmy. Z badań wynika, że Budżet Obywatelski
na pewnym etapie był dobry, aby były trwałe efekty, trwałe więzi musi być współpraca w
poziomie, tj. np. poprzez stowarzyszenia. Przedstawiałem radnym, nad jakimi projektami
pracujemy w nowej perspektywie unijnej. Przedstawię projekt budżetu na rok 2016, który
przedstawia projekt nie tylko na rok 2016, kiedy jesteśmy zaangażowani w pracach nad
projektami, ale również dalszą perspektywę. Nie ma zależności między aktywnością
mieszkańców, a wysokością przyznanych środków finansowych w Budżecie
Obywatelskim. Należy pobudzić mieszkańców do aktywności przy małych grantach. Jak
nam się to uda i stworzymy trwałe podstawy rozwoju naszej gminy- będzie dużo więcej
środków finansowych na Budżet Obywatelski. Prezes PWiK Grzegorz Pepliński
odpowiadając na kolejne pytanie radnego poinformował, że wieża ciśnień przy ulicy
Kochanowskiego jest czynna i użytkowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów.
W odpowiedzi na wniosek radnej Elżbiety Wysockiej w sprawie uporządkowania terenu w
środku wsi Marcin Lipiński poinformował, że najbliższych dniach zostaną wykonane prace
zabezpieczające.
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6) Ryszard Wirtwein, zastępca burmistrza w odpowiedzi na wniosek radnego Piotra
Ostrowskiego w sprawie wykonania barierek ochronnych na przystanku autobusowym w
Gościszewie poinformował, ze sprawa została przekazana panu, który zajmuje się
przystankami w firmie Błysk- miał się skontaktować z właścicielem drogi. Jest to sprawa
w trakcie rozpracowywania. Burmistrz Leszek Tabor poprosił, aby pani dyrektor Szkoły
Podstawowej poinformowała, jak to wygląda na co dzień, gdyż problem przedstawiono w
kwestii bezpieczeństwa. Magdalena Zimińska, dyrektor SP w Gościszewie wyjaśniła, że
jest to zatoczka ogólnodostępna, korzystają z niej mieszkańcy. Nie jest to zatoczka
zlokalizowana przy szkole. Autobus szkolny na tej zatoczce zatrzymuje się 4 razy w ciągu
dnia. Dzieci mają zapewnioną opiekę. Zawsze dwie dorosłe osoby ze szkoły wychodzą do
autobusu i przyprowadzają dzieci do szkoły i zawsze dwie osoby dorosłe odprowadzają
dzieci do autobusu. Rozmawiała z panem radnym o miejscu, gdzie te barierki miałyby być
ustawione, aby nie przeszkadzały innym użytkownikom. Przez okres 15 lat, kiedy jest
dyrektorem szkoły, nikt z rodziców nie wnioskował, aby tam były barierki zabezpieczające.
Jest dużo użytkowników tej zatoczki, zatrzymują się tam duże pojazdy, czy nie będzie to
przeszkadzało innym użytkownikom. Jeżeli jest to zgodne z przepisami jest zgoda
właściciela drogi, mieszkańców i innych użytkowników to osobiście jest za realizacją tego
projektu. Zapewnia, że na dzień dzisiejszy dzieci mają bezpieczeństwo zagwarantowane.
Odpowiadając na drugie pytanie radnego Marcin Lipiński, kierownik referatu
poinformował, że trwają prace dotyczące usuwania usterek na drogach z yumb. Termin
ustalony był do końca września- przedłużono czas naprawy. Po zakończeniu nastąpi odbiór.
7) W odpowiedzi na pytanie radnego Adama Poćwiardowskiego w sprawie wysokości
środków finansowych na inicjatywy lokalne Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że na
inicjatywny lokalne proponuje 100 tys. złotych. Odnosząc się do kolejnego pytania
burmistrz stwierdził, że nie rozumie sformułowania „z klubem OPS i niektórymi
sołtysami”- spotykam się ze wszystkim sołtysami, jako grupą społeczności lokalnej, nie
interesuje mnie polityka. Interesuje mnie dyskusja merytoryczna. Adam Poćwiardowski,
radny odnosząc się do powyższego wyjaśnił, że powiedział, że z niektórymi sołtysami, bo
nie wszyscy sołtysi składali wnioski do budżetu. Jest za tym, aby pan burmistrz zaprosił
wszystkich sołtysów na spotkanie i wszystkich radnych do dyskusji w sprawie budżetu.
Burmistrz Leszek Tabor- sprawia pan wrażenie, że nie spotykam się (..). Spotkania będą,
ale muszę szanować kompetencje. Takie spotkania są od 20 lat. Radny Adam Kaszubskimy zapraszamy pana burmistrza na spotkanie z klubem OPS i sołtysami, tymi którzy będą
chętni. Nam zależy na spotkaniu z panem burmistrzem. Chcemy, aby pan spotkał się z nami
jak spotyka się z Klubem Razem dla Powiśla. Radny, sołtys Kazimierz Barański nie
rozumie dlaczego sołtysi mają się spotykać z klubem OPS i w jakiej sprawie?. Sołtysi mają
swoje spotkania(..). Radny Adam Poćwiardowski- chodzi o to, aby sołtysi brali udział w
tworzeniu budżetu. Burmistrz Leszek Tabor- nie chce żadnych podziałów i zapewniam, że
osoby będą zapraszane do dyskusji.
8) Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na spostrzeżenie radnego Waldemara Fierka o
podjęcie działań dotyczących poprawy estetyki budynków przy ulicy Jagiełły w Sztumie
wyjaśnił, że nie jest to w kompetencji gminy, jest duży problem prawny- jako przykład
podał budynek Central w Sztumie. Wielokrotnie występowaliśmy do Nadzoru
Budowlanego i zdziwiony jestem stanowiskiem Nadzoru- stanowisko mogę zacytować na
posiedzeniu komisji. Często występuje skomplikowana sytuacja prawna, szczególnie tam
gdzie są wspólnoty- gmina może proporcjonalnie dofinansować. Z zasobów komunalnych
remontujemy budynek przy ulicy Kochanowskiego w Sztumie. Przewidziany jest budynek
do remontu przy ulicy Młyńskiej.
9) W odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez sołtysa Ryszarda Antoniuka, Marcin Lipiński,
kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa na wstępie poprosił pana
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Sołtysa, aby zgłaszał do niego wnioski. Natomiast w sprawie usunięcia usterek na drodze
przy firmie Roger poinformował, że sprawdzi to inspektor nadzoru i pracownik urzędu.
Sołtys Ryszard Antoniuk dodał, że nie poinformowano go o terminie remontu. Zgłaszał o
zalewaniu drogi na przeciwko firmy Roger- brak odzewu. Zastępca Burmistrza Ryszard
Wirtwein zaprosił sołtysa pana Antoniuka na spotkanie (..).
Ad pkt 8 Zakończenie obrad:
1) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna XV sesja Rady
Miejskiej odbędzie się 12 listopada br. (czwartek) o godz. 16,oo. Posiedzenia komisji
odbędą się w terminie od 28 do 30 października 2015 roku zgodnie z harmonogramem
posiedzeń.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania obrad od godz15,oo do 19,oo

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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