PROTOKÓŁ Z OBRAD XVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr XVII.2015
z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2015 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XVII 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. Nieobecna radna Sylwia Monkielewicz, która doszła w trakcie obrad
i wszyscy radni byli obecni.
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.
2.
3.

4.
5.
6.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku.
Zatwierdzenie protokołu nr XVI.2015 z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 12 listopada
2015 roku. Protokół do wglądu wyłożony jest w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na
adresy mailowe radnych.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności
międzysesyjnej.
Część uroczysta sesji: podziękowanie za współpracę Panu Markowi Czebiołko, Prezesowi
Firmy Elita w Sztumie.
Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2015,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2015- 2018,
3) wydatków budżetu gminy, które w roku 2015 nie wygasają z upływem roku
budżetowego- pkt 6/1- 3 referuje Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,
4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu
osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Sztum w Pogotowiu Socjalnym- przedstawi
Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
5)
6)

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2023 (i przedstawienie
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej )- przedstawi Danuta Wiatrowska,
przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na rok 2016:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora,
b) przedstawienie projektu uchwały budżetowej – Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały
budżetowej– Danuta Wiatrowska,
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d)

opinie Komisji Rady Miejskiej do projektu budżetu – przedstawią Przewodniczący Komisji
Rady Miejskiej,

e)
f)
7)

8)

9)

10)
11)

dyskusja,
przegłosowanie projektu uchwały budżetowej,

zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok
2016- przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności
publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno–
edukacyjnymi)” w ramach partnerstwa z Miastem Malbork, Miastem i Gminą Nowy
Staw, Gminą Stare Pole, Gminą Malbork, Powiatem Sztumskim i Powiatem
Malborskim- przedstawi Ewa Ruczyńska, kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego,
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Sztum dla
niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Miasto i
Gmina Sztum osoby prawne i fizyczne- przedstawi Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor MiejskoGminnego Zespołu Oświaty,
przyjęcia i wdrażania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii– Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum do roku 2020,
zmiany uchwały nr XVI.113.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada 2015r.
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru - pkt 6/10 i
11 przedstawi Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i bezpieczeństwa ,

12)

13)

użyczenia na czas nieokreślony pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku
użytkowym położonym w Czerninie przy ul. Akacjowej 2 gm. Sztum na rzecz
Stowarzyszenia „Do życia przez życie” z siedzibą w Uśnicach,
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu
na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości- pkt
6/12 i 13 przedstawi Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku .

7.
8.
9.

Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawki do porządku obrad: pkt 5- część
uroczystą sesji proszę wpisać jako pkt 4. W punkcie tym zostaną również wręczone nagrody
Burmistrza dla działaczy sportowych za szczególne zaangażowanie i wkład pracy w rozwój
sportu dla pana Waldemara Hadrysiaka, Pana Macieja Kopija i Pana Grzegorza Niewdanę.
Kolejnym punktem 5 będzie informacja Burmistrza po której proszę wpisać pkt 5.1) Podjęcie
stanowiska Rady Miejskiej w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz
niektórych innych ustaw przyjętej przez Sejm w dniu 29 grudnia 2015 roku dot. podwyższenia
wieku obowiązku szkolnego do lat 7- stanowisko przedstawi Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor MiejskoGminnego Zespołu Oświaty.
Radny Andrzej Murawski w imieniu Klubu Radnych zgłosił o wprowadzenie d dodatkowego
punktu do porządku obrad- punkt dot. podjęcia stanowiska Rady Miejskiej w sprawie prób
brutalizacji życia publicznego
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek o
wniesienie zmiany do porządku obrad informując, że dla swej ważności wniosek musi uzyskać
poparcie w wyniku głosowania bezwzględnej większości głosów do ustawowego składu Rady,
tj. 8 głosów za. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku
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obrad: poprawka do porządku obrad została przyjęta 9 głosami za przy pięciu głosach
wstrzymujących- dodatkowy punkt proszę wpisać jako 5.2).
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z
przyjętą poprawką- porządek w wyniku głosowania został zatwierdzony wynikiem głosów 13
za przy jednym głosie wstrzymującym. Porządek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Ad pkt 3 Zatwierdzenie protokołu nr XVI.2015 z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 12
listopada 2015 roku. Protokół do wglądu wyłożony był w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany
na adresy mailowe radnych. Radni zapoznali się z treścią protokołu uwag nie zgłosili i protokół
podpisali.
Przed zatwierdzeniem protokołu radna Ewa Rzeszotarska zgłosiła następujące uwagi do pkt
6.5) protokołu. W tytule uchwały wkradł się błąd i należy wykreślić następujące wyrazy
„projekt uchwały w sprawie zmiany”. Uważa, że należy podać, jakie były opinie resortowych
Komisji Rady Miejskiej i wymienić komisje. Ponadto w jej wypowiedzi wyraz „wyjaśniła„
należy zmienić na „stwierdziła”.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak uznał zgłoszone uwagi stwierdzając, że zostaną one
uwzględnione w protokole.
- protokół nr XVII.2015 ze zgłoszonymi poprawkami został zaopiniowany jednogłośnie
pozytywnie 14 głosami za.
Ad pkt 4.1) Część uroczysta sesji: podziękowanie za współpracę Panu Markowi Czebiołko,
Prezesowi Firmy Elita w Sztumie.
Burmistrz Leszek Tabor wspólnie z Przewodniczący Rady Czesławem Oleksiakiem wręczyli
podziękowanie panu Markowi Czebiołko. Burmistrz Leszek Tabor w swoim wystąpieniu
stwierdził, że pan Czebiołko często gościł na naszych sesjach. Jednakże dzisiejsza sesja jest
szczególna- samorząd został poinformowany, że misja pana Czebiołki w firmie Elita się
zakończyła. Ze względu na szczególną rolę chcieliśmy podziękować panu Czebiołce. Firma
Elita znacząco wpłynęła na zmiany gospodarcze i społeczne w naszej gminie. Przez 17 lat
dowiódł Pan- Panie Prezesie, jak wiele mógł Pan zrobić ze swoimi pracownikami. Firma stała
się walorem na rynku, odznaczana wieloma medalami. Dzięki Pana determinacji buduje się
druga fabryka mebli na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przekazując
pamiątkową fotografię Sztumu w ramach podziękowania za współpracę Burmistrz powiedział,
że wpisał się Pan w historię naszego miasta. Następnie Burmistrz przekazał Panu Czebiołce
podziękowanie o następującej treści: W imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, władz
samorządowych oraz własnym pragniemy złożyć Panu serdeczne podziękowania za wieloletnią
owocną współpracę i działalność na rzecz rozwoju Miasta i Gminy Sztum i jej mieszkańców.
Jako Prezes Zarządu Firmy Elita Sp. z o.o. wykazał Pan wielką wiarę w sukces, profesjonalizm,
niezłomność i zaangażowanie, które spowodowały, że od 1998 r. firma Elita podąża drogą
systematycznego rozwoju. Pańska wizja rozwoju firmy i jej konsekwentna realizacja
spowodowały, że Elita Sp. z o.o. pod Pana kierownictwem zdobyła niekwestionowaną pozycję
europejskiego lidera na rynku mebli łazienkowych. Wyrazem tego sukcesu są liczne prestiżowe
nagrody i wyróżnienia, jakie firma otrzymuje każdego roku oraz liczne grono stałych klientów
na wielu europejskich rynkach. Sukces firmy ma też ważny wymiar lokalny, to największy
pracodawca na sztumskim rynku dający zatrudnienie i szansę rozwoju naszym mieszkańcom.
Elita Sp. z o.o. pod Pana kierownictwem dała się poznać jako firma społecznie odpowiedzialna,
czego wyrazem jest wieloletnie wspieranie finansowe i organizacyjne wielu lokalnych
inicjatyw, szczególnie sportowych. Wartości, jakimi się Pan kierował w swojej pracy
zawodowej, takie jak otwartość, bliskość z ludźmi, rzetelność przyczyniły się do zbudowania
stabilnej pozycji firmy, która jest przykładem sukcesu i chlubą Ziemi Sztumskiej. Na nowej
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drodze zawodowej życzymy Panu dalszych wyzwań i sukcesów osobistych oraz satysfakcji i
zadowolenia z realizacji wszelkich zamierzeń.
Pan Marek Czebiołko podziękował za współpracę. Decyzja o budowie fabryki była jego
współudziałem. Zapewnił, że budowa fabryki będzie kontynuowana. Jednakże „życie nie zna
próżni” i Sztum będzie chętnie odwiedzał. Cieszy się bardzo, ze te kilkanaście lat mógł spędzić
w Sztumie i coś dobrego zrobić dla tego miasta.
4.2) wręczenie nagród Burmistrza dla działaczy sportowych za szczególne zaangażowanie i
wkład pracy w rozwój sportu dla Panów Grzegorza Niewdanę, Macieja Kopija i Waldemara
Hadrysiaka. Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił krótką charakterystykę
nagrodzonych działaczy sportowych:
Grzegorz Niewdana– za zaangażowanie w podnoszenie poziomu i popularyzację kolarstwa
wśród mieszkańców Miasta i Gminy Sztum oraz za wkład włożony w działalność Kolarskiego
Ludowego Klubu Sportowego Lider w Sztumie/Prezes Kolarskiego Ludowego Klubu
Sportowego Lider.
Maciej Kopij– za szczególne zaangażowanie i wkład pracy włożony w podnoszenie poziomu i
popularyzację kajakarstwa wśród mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, oraz za promowanie
Gminy w kraju i zagranicą poprzez udział Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego Victoria
w takich przedsięwzięciach sportowych jak Międzynarodowe Regaty Republiki Macedonii.
Wiceprezes Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego Victoria.
Waldemar Hadrysiak– za zaangażowanie w podnoszenie poziomu i popularyzację piłki
nożnej wśród mieszkańców Miasta i Gminy Sztum oraz za wkład włożony w działalność
Klubu Sportowego Czernin/Prezes Klubu Sportowego Czernin
Burmistrz Leszek Tabor wspólnie z Przewodniczącym Rady Czesławem Oleksiakiem wręczyli
listy gratulacyjne, nagrody i symboliczne kwiaty nagrodzonym sportowcom.
Działacze sportowi podziękowali za wyróżnienie i docenienie tego, co robią oraz za współpracę
i wsparcie finansowe.
Kontynuując część uroczystą sesji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że
solenizantami w okresie międzysesyjnym byli:
1. Ewa Paduch
2. Ewa Rzeszotarska
3. Ewa Ruczyńska
4. Adam Kaszubski
5. Adam Poćwiardowski
6. Adam Karaś
7. Waldemar Fierek
8. Andrzej Murawski
9. Marcin Lipiński
Solenizantom złożono życzenia i wręczono okolicznościowe wiązanki kwiatów.
Ad pkt 5 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Burmistrzowi Leszkowi Taborowi, który przedstawił z działalności międzysesyjnej.
Godz. 15,45- w dalszych obradach udział brała radna Sylwia Monkielewicz- stan rady 15 osób.
Po przedstawieniu informacji głos zabrał radny Adam Kaszubski- w sprawie inwestora, który
odstąpił od umowy dzierżawy zamku zapytał, czy potwierdziły się nasze obawy? Burmistrz w
odpowiedzi stwierdził, że w liście napisałem, że nie ma pewności (..). Najważniejszy jest interes
gminy i mieszkańców. Intencje nasze były wspólne. Inwestor nie podpisał umowy. Będziemy
nadal szukać (..). Radny Adam Poćwiardowski- po, co było tak szybko podejmować działania
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ostrzegaliśmy pana Burmistrza przed tym inwestorem. Burmistrz zacytował fragment listu dot.
przedmiotowej sprawy oraz zaproponował odsłuchać nagrania (..). Uważa, że należy zachować
dużo spokoju. Rozważyć argumenty. W projekcie umowy dzierżawy zabezpieczyliśmy
wszystkie interesy gminy- inwestor odstąpił od zawarcia umowy.
5.1) stanowisko Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw przyjętej przez Sejm w dniu 29 grudnia 2015 roku dot.
podwyższenia wieku obowiązku szkolnego do lat przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska,
dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty.
W dyskusji głos zabrał radny Adam Kaszubski- w związku z tym, że jest to problem
ogólnokrajowy i nie dotyczy tylko naszej gminy proponuje, aby stanowisko rozszerzyć o zdanie
w następującym brzmieniu: Cofnięcie reformy obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich
zdezorganizuje system oświaty oraz wpłynie negatywnie na optymalną pod względem
edukacyjnym i społecznym sieć szkół i przedszkoli w Mieście i Gminie Sztum, a także w
pozostałych gminach w Polsce.
Radny Bartosz Mazerski wyraził krytyczną ocenę tej ustawy. Samorządy wykazały wiele pracy
z wdrożeniem istniejącej reformy.
Burmistrz Leszek Tabor uważa, że nie należy rozszerzać tego stanowiska. Powinniśmy
skoncentrować się do naszego zakresu terytorialnego.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak też uważa, że nie powinniśmy się wypowiadać w
imieniu innych.
Radny Piotr Ostrowski wskazał, że w stanowisku jest mowa o klasach łączonych. Jest to bardzo
trudna sytuacja dla nauczyciela i dla ucznia. Czy w tym zakresie są już jakieś ustalenia?.
W odpowiedzi Katarzyna Krzyżykowska poinformowała, że będziemy robić takie ustalenia.
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod
głosowanie stanowisko w zaproponowanym brzmieniu: stanowisko zostało przez Radę podjęte
wynikiem głosów 13 za przy dwóch głosach wstrzymujących. Stanowisko stanowi załącznik nr
6 do niniejszego protokołu

5.2) stanowisko Rady Miejskiej w Sztumie w sprawie prób brutalizacji życia publicznego
przedstawił radny Andrzej Murawski, przewodniczący Klubu Radnych „Razem dla Powiśla”.
W dyskusji udział brali:
Radny Adam Kaszubski uważa, że nie jest to tekst Rady Miejskiej, Klubu Radnych Razem dla
Powiśla. Nie utożsamiam się z ulotkami, które się ukazały- jest to perfidne i nie mogę się z tym
zgodzić.
Radny Adam Poćwiardowski- jako radni OPS nie jesteśmy autorami tego listu, nie uciekamy
się do anonimów. Jesteśmy gotowi do współpracy, ale domagamy się poważnego traktowania.
Jeżeli chodzi o biuletyn przekazaliśmy pismo do burmistrza w sprawie parkingu- nie
umieszczono w biuletynie.
Radna Anna Serocka- dzisiaj przeczytała ten anonim. Ten anonim nie wyszedł z naszego
klubu, nie jest to naszego autorstwa. Gdyby tak było, to w takim klubie nie chciałabym
pracować.
Radny Andrzej Murawski wskazał, że każdy radny z naszego klubu w tym anonimie został
opisany.
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Radny Adam Poćwiardowski- skoro nie zostali opisani radni z OPS-u to zapytajcie o to autora
listu.
Radny Tomasz Litwin- nie wie dlaczego jesteśmy powiązani z przedsiębiorcą (..). Może
dlatego, że mam wodomierz. Z tym listem nie mamy nic wspólnego.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak stwierdził- cieszę się, że nie jesteście autorami tego
listu. Zapytał- to dlaczego nie chcecie zagłosować?
Radny Adam Kaszubski stwierdził, że wynika jakbyśmy byli autorami.
Radna Anna Serocka zgłosiła o wykreślenie tej części wyrazów, gdzie jest mowa o naszym
klubie- to jesteśmy za.
Radny Andrzej Murawski przychylił się do propozycji radnej i uznał, aby ze stanowiska
wykreślić wyrazy „radnych OPS”.
Radny Waldemar Fierek wyraził nadzieję i przekonanie, że Wy tego nie zrobiliście (..).
List/anonim zawiera obelżywe stwierdzenia, jest to ohydne i chamskie. Ludzie uczciwi
podpisują się pod tym, co napiszą
Radna Ewa Paduch ustosunkowała się zarzutu zawartego w anonimie odnośnie „komu płyty
jumbo”. Odczytała w tej sprawie pismo skierowane do Przewodniczącego Rady- pismo stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. Ponadto na podstawie zdjęć zaprezentowała stan drogi,
którą jeżdżą mieszkańcy.
Radny Adam Poćwiardowski odniósł się do stanu dróg gminnych w sołectwie Zajezierze po
których nie mogą swobodnie przechodzić mieszkańcy, aby dojść do pracy i dzieci do szkoły.
Dwa lata temu obiecano, że remont drogi zostanie zakończony, ale z wiadomych powodów, że
przechodzi obok mojego domu nie została droga zrobiona- dalej za moją posesją mieszka 14
rodzin. Burmistrz Leszek Tabor odnosząc się do wypowiedzi radnego poinformował, co zostało
zrobione w na terenie sołectwa Zajezierze zanim pan radny został sołtysem. Nie mam żadnych
wątpliwości, że autorzy tego listu są na tej sali (..).
Radny Adam Kaszubski zgłosił o przegłosowanie poprawki do stanowiska zgłoszonej przez
radną Annę Serocką.
Radny Bartosz Mazerski wystąpił w imieniu mieszkańców, którzy są oburzeni tym listem- tym,
że ktoś występuje w ich imieniu. Dlaczego autorzy tego listu nie mają odwagi się podpisać.?
Ten anonim porównał do hejtu cytując z internetu powiedział- hejt to osoba, która, aby
zaspokoić swoje chore ambicje hejtuje- „obrzuca kogoś błotem”, co jest przejawem złości,
agresji i nienawiści. Są to zwykłe oszczerstwa napisane pod czyimś adresem i nie mają odwagi
powiedzieć tego w twarz. Domyśla się kto jest autorem tego listu, ale nie chce podawać. Na
stronie internetowej burmistrz, przewodniczący rady zostali zaatakowani przez osoby obecne
na tej sali- skąd tyle nienawiści?. Przez tyle lat miasto się zmieniało i zmienia nadal, jest
wykonanych wiele inwestycji. W liście zaatakowano również moją osobę- przez 30 lat biegam.
To, co osiągnąłem to ciężką praca, ciężkim treningiem. To miasto, w którym się urodziłem, nie
byłem sponsorowany- to, co zrobiono- to jest obrzydliwe i nie pozwolę na to. Zaapeluję do
mieszkańców Sztumu, aby nie wierzyli w brednie hejterów. Sztum jest małą społecznością
powinniśmy się jednoczyć, a nie dzielić.
Radny Adam Kaszubski kierując wypowiedź do radnego Mazerskiego, stwierdził, że jesteśmy
dumni mając takiego mieszkańca. Jesteśmy osobami publicznymi i zawsze swoich racji
możemy dochodzić na drodze sądowej.
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Radny Adam Poćwiardowski podziękował za wykład nt. hejtu oraz stwierdził, że nie jesteśmy
autorami tego listu.
Radna Anna Serocka uważa, że powinniśmy zakończyć dyskusję.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 16,50 do 17,10.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak wznowił obrady- po przerwie głos zabrał radny
Tomasz Litwin- zacytował część stanowiska od wyrazów „W świetle tych faktów (..) do
wyrazu „debatując” – proponuje wykreślić zacytowaną część stanowiska.
Daria Mietlewska- Dura Sekretarz Miasta i Gminy uważa, że ten anonim to gry polityczne.
Prosi, aby nie włączać w to pracowników. Zaapelowała o poszanowanie godności
pracowników. W internecie pojawiło się pytanie, czy urzędnicy tak dobrze nas obsługują?.
Jeżeli są konkretne zastrzeżenia prosi, aby to zgłaszać, aby eliminować nieprawidłowości. Do
dnia dzisiejszego wpłynęło do urzędu ponad 1500 pism dotyczących różnych spraw do
załatwienia, powyżej 2 tys. faktur- za tym idzie wiele pracy urzędników. Naszą pracę kontroluje
wiele instytucji zewnętrznych. Kontroluje nas Komisja Rewizyjna- nie było zaleceń. Świadczy
to o dobrej pracy. W urzędzie funkcjonuje audyt wewnętrzny- wpłynęło to na usprawnienie
pracy. Zmieniają się przepisy prawne. Sytuacja kadrowa jest monitorowana. Kiedy są nabory
na specjalistyczne stanowiska pracy- mamy z tym problem. Jesteśmy wyróżniani różnymi
nagrodami, nasza praca jest doceniana i nagradzana. Doceńmy ten trud. Radny Kazimierz
Barański przypomniał, jak kiedyś pracował w Komisji Rewizyjnej i sądził, że już nigdy nie
będzie musiał pracować w takiej atmosferze. Śledzi to, co jest pisane w internecie. List, który
został napisany to jest żenada- odpowiadamy na ten list. Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak odnosząc się do propozycji zgłoszonej przez radnego o wykreślenie zacytowanej
części ze stanowiska zaproponował wykreślić „radnych Obywatelskiego Porozumienia
Samorządowego”, a wpisać „i polityków opozycji”.
Radna Anna Serocka zaproponowała, aby w tej sprawie zabrał również głos radny powiatowy
pan Leszek Sarnowski. Poparł to radny Adam Poćwiardowski stwierdzając, że jest gościem
zaproszonym. Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu radnemu powiatowemu
Leszkowi Sarnowskiemu, który doniósł się do wypowiedzi radnego Kazimierza Barańskiego,
który zwrócił uwagę na język listu, że jest to żenada- uważa, że nie miało to nikogo obrazić,
jest to język prosty, ale nie obraźliwy. Dwie godziny dyskutujecie o anonimie. Ja pod swoimi
publikacjami się podpisuję. Zaprzeczam wszelkim insynuacjom. Przygotowywana jest
publikacja, która będzie opublikowana.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod głosowanie poprawki do stanowiska, tj.
wykreślenie wyrazów „Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego”, w miejsce przecinka
przed wyrazem polityków wpisuje się „i”- po wyrazie „polityków” dopisuje się „opozycji”.
Część tego zdania brzmi następująco: „a także w zachowaniach niektórych radnych i polityków
opozycji”; poprawka została przyjęta wynikiem głosów 9 za przy sześciu głosach przeciwnych.
W drugim głosowaniu Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie stanowisko z przyjętą
poprawką: stanowisko zostało podjęte przez Radę wynikiem głosów 9 za przy sześciu głosach
przeciwnych. Stanowisko stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Radny Tomasz Litwin- proszę wpisać, że jest to stanowisko Klubu Radnych „Razem dla
Powiśla”. Przewodniczący Rady odpowiedział, że organem jest Rada i jest to stanowisko, które
podejmuje Rada.
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Ad pkt 6.1) Zgodnie z porządkiem 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 XVII.117.2015) 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 i
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
6.2) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum
na lata 2015- 2018 (uchwała nr XVII.118.2015) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik
Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie – 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
6.3) projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w roku 2015 nie wygasają z
upływem roku budżetowego (uchwała nr XVII.119.2015) przedstawiła Danuta Wiatrowska,
Skarbnik Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady MiejskiejKomisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
- uchwała w wyniku głosowania przez Radę została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za i
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
6.4) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na
pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Sztum w Pogotowiu
Socjalnym (uchwałą Nr XVIII.120.2015) przedstawiła Małgorzata Kozłowska, zastępca
dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informując o pozytywnej opinii
Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju Rady Miejskiej w Sztumie - uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta
jednogłośnie – 15 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
6.5) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Sztumie
o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016- 2023 (załącznik nr 13) oraz projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2023 (uchwała nr
XVII.121.2015) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o
pozytywnej opinii wszystkich resortowych Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa, Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych i Komisji
Finansów Publicznych i Rozwoju;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie – 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
6.6)

przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na rok 2016:
1) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora- przedstawiam w imieniu

mieszkańców Szanownej Radzie projekt budżetu na 2016 rok po dyskusjach i
konsultacjach. Po stronie dochodów budżet wynosi 54.715.722zł. a po stronie
wydatków 66.653.167zł. Jest to budżet realny zarówno po stronie dochodów jak i
wydatków zapewniający odpowiednie warunki dla wszystkich gminnych jednostek i
instytucji obsługujących mieszkańców naszej gminy, oświatowych, kulturalnych,
pomocy społecznej i administracji. Jest to jednocześnie budżet rozwoju zapewniający
środki na wiele inwestycji, których celem jest poprawienie jakości życia mieszkańców,
rozwój gospodarczy. Poprawienie warunków dla rozwoju gospodarczego- wydatki
majątkowe, czyli inwestycyjne wynoszą w strukturze wydatków 17.774.592 zł. czyli
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26,7 %. Przewiduje się inwestycje mogące obniżyć w przyszłości wydatki z budżetu np.
termomodernizacja budynków, ale także inwestycje drogowe- 11%w strukturze
wydatków na terenie miasta i sołectw, ale też służące aktywizacji mieszkańców,
poprawiające jakość przestrzeni publicznej: stadion, ścieżki wokół jeziora, Park
Miejski, Centrum Integracji Społecznej w byłym budynku Kwadro. Budżet ten
zapewnia odpowiednie do naszych możliwości wsparcie socjalne dla mieszkańców oraz
środki na aktywizację mieszkańców, uwzględnienie społeczeństwa obywatelskiego,
dotacje dla stowarzyszeń, budżet obywatelski, małe granty, inicjatywa lokalna. Mamy
niejako 3 filary tego budżetu: po pierwsze: odpowiedni poziom wykonywania usług na
rzecz mieszkańców, administracji oświatowych, kulturalnych i komunalnych, po
drugie: rozwój przede wszystkim poprzez nowe inwestycje, po trzecie: wzmocnienie
obywatelskiej aktywności, społecznego kapitału. Jest to budżet bardzo aktywny po
stronie wydatków, inwestycji- ale też wynika to z przejętych wcześniej planów
rozwoju, inwestycji zakładających, możliwość posiłkowania się kredytami i
pożyczkami do 4.500.000zł. Jest taka możliwość zwiększenia kapitału na inwestycje
poprzez kredyty, gdyż nasz sztumski samorząd ma dobre parametry finansowe
określane w ustawach o finansach publicznych m. in. nadwyżka dochodów bieżących
nad wydatkami bieżącymi - 3.362.147zł. Przedstawienie takiego projektu budżetu było
możliwe dzięki długofalowej polityce finansowej i inwestycyjnej w wyniku, których
Miasto i Gmina Sztum mimo wielu inwestycji na dzień dzisiejszy nie ma zadłużenia.
Zwiększenie wysiłku finansowego posiłkowanego ewentualnymi kredytami wynika z
konieczności wykorzystania także dużych środków z UE dla polskich samorządów,
które trzeba w krótkim czasie wykorzystać. Parametry naszego budżetu i przewidywane
dochody w przyszłości pozwolą na prowadzenie bezpiecznej polityki finansowej.
Proszę więc radnych o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały.
2) Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na rok 2016 (uchwała Nr XVII.122.2015),
3) Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska odczytała uchwałę Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Rady
miejskiej w Sztumie na 2016 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu
budżetu- uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
4) Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej przedstawili opinie Komisji Rady Miejskiej
do projektu budżetu:
o Przewodniczący Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,
Kazimierz Barański przedstawił opinię nr 21.2015 Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Sztumie do projektu budżetu
gminy Sztum na rok 2016. Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2015 roku zapoznała się z
projektem budżetu na rok 2016. Komisja nie zgłosiła wniosków i propozycji zmian
do projektu budżetu na rok 2016. Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa jednogłośnie pozytywnie- 4 głosami za zaopiniowała projekt
budżetu na rok 2016. Na 5- osobowy skład komisji w posiedzeniu udział brało
czterech członków.
o Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Bartosz Mazerski
przedstawił opinię nr 22.2015 Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Sztumie do projektu budżetu gminy Sztum na rok 2016. Komisja
Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2015
roku zapoznała się z projektem budżetu na rok 2016. Komisja nie zgłosiła
wniosków i propozycji zmian do projektu budżetu na rok 2016. Komisja Edukacji,
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Kultury i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie- 4 głosami za zaopiniowała
projekt budżetu na rok 2016. Na 5- osobowy skład komisji w posiedzeniu udział
brało czterech członków.
o Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Andrzej Murawski
przedstawił opinię nr 23.2015 Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
Rady Miejskiej w Sztumie do projektu budżetu gminy Sztum na rok 2016. Komisja
Finansów publicznych i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2015 roku
zapoznała się z projektem budżetu na rok 2016. Komisja nie głosowała żadnych
wniosków i propozycji zmian do projektu budżetu na rok 2016. Komisja Finansów
Publicznych i Rozwoju jednogłośnie pozytywnie- 4 głosami za zaopiniowała
projekt budżetu na rok 2016. Na 5- osobowy skład komisji w posiedzeniu udział
brało 4. członków.
5) W dyskusji głos zabierali: radny Adam Kaszubski zapytał o założenia dotyczące
modernizacji byłego budynku Kwadro. W odpowiedzi Lidia Ruszała, zastępca
Kierownika Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji poinformowała, że
przewidziana jest adaptacja tego budynku na nowoczesną bibliotekę miejską, centrum
aktywności społecznej. Będzie to m.in. miejsce spotkań organizacji społecznych i
pozarządowych. Radny Adam Kaszubski zapytał, czy niewystarczającym jest
Sztumskie Centrum Kultury. Odpowiadając Lidia Ruszała poinformowała, że na
realizację tego zadania mamy możliwość pozyskania środków finansowych. Radny
Adam Poćwiardowski poinformował, że jako OPS złożyliśmy 10 wniosków do projektu
budżetu, z czego jeden wniosek został uwzględniony. Powinniśmy otrzymać odpowiedź
dlaczego pozostałe wnioski nie zostały uwzględnione. Wskazał na wysokość środków
finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski, które zaplanowano na 3 krotnie
niższym poziomie, aniżeli w poprzednim roku budżetowym. Tym bardziej, że
mieszkańcy wykazują duże zaangażowanie (..). Były zapewnienia, że Budżet Obywatelski

będzie wyższy niż był poprzednio Fundusz Sołecki. Budżet Obywatelski jest niższy, a
Fundusz Sołecki zlikwidowano. Wiemy, że są granty, w budżecie zaplanowano 100 tys.
zł. na inicjatywy społeczne i jest to jak najbardziej potrzebne. Składając wnioski byłem
przekonany, że będziemy nad tym wspólnie dyskutować. Na komisjach głosowałem za
budżetem- teraz wstrzymam się od głosu. Radny Andrzej Murawski- wyraził
ubolewanie, że pan radny nie powiedział ile pieniędzy zostało przeznaczonych na
inwestycje w sołectwach, a skupił się tylko na Budżecie Obywatelskim. Radny Adam
Kaszubski zapytał jaka będzie kwota zakupu gruntu pod cmentarz i w którym miejscu się
przewiduje?. W odpowiedzi Ryszard Wirtwein, zastępca Burmistrza w odpowiedzi
poinformował, że w budżecie zaplanowana jest kwota 500 tys. zł. ostateczna cena nie
jest znana- trwają negocjacje. Są to grunty na przeciwko istniejącego cmentarza. Radny
Adam Kaszubski poprosił o wyjaśnienia dotyczące wydatków na dokumentacjęinstalacja elektryczna w Urzędzie Miasta i Gminy oraz jakich dekoracji dotyczy
planowana na ten cel kwota 35 tys. zł. W odpowiedzi Daria Mietlewska- Dura,
Sekretarz Miasta i Gminy wyjaśniła, że w budynku Urzędu niezbędna jest wymiana
instalacji elektrycznej obecna jest wadliwa- aluminiowa. Marcin Lipiński, kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa odpowiadając na drugie pytanie
radnego wyjaśnił, że zaplanowana kwota na dekoracje dotyczy dekoracji z okazji świąt
państwowych oraz świątecznych. Radny Adam Poćwiardowski przypomniał o 600
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Leciu Miasta- chcieliśmy powołać Komitet, abyśmy mieli choćby niewielki wpływ (..).
Chcielibyśmy wspomóc, do dzisiaj można było na takie cele składać wnioski do Urzędu
Marszałkowskiego. Radny Bartosz Mazerski, Przewodniczący Komisji Edukacji,
Kultury i Spraw Społecznych- w interpelacjach chciałem poinformować, że w
harmonogramie posiedzenia komisji w miesiącu styczniu, zaplanuję ten temat i
zaproszę zainteresowanych radnych. Burmistrz Leszek Tabor stwierdził, że opinie
wszystkich komisji Rady Miejskiej do projektu budżetu były pozytywne. Były
udzielone odpowiedzi, gdyby nie udzielono odpowiedzi radni byliby oburzeni, czuliby
się obrażeni– o uchwale budżetowej decydują radni. Mam rozeznanie, co do potrzeb
społecznych. Analizuję składane wnioski. W budżecie zostały zaplanowane potężne
inwestycje. Budżet sołecki przestał obowiązywać w 2012 roku- Rada nie podjęła takiej
uchwały. Poinformował, na co Sołectwa przeznaczały środki finansowe z Funduszu
Sołeckiego. Nie ma związku między Funduszem Sołeckim, a aktywnością
mieszkańców. Budżet Obywatelski zaproponowałem, aby zwiększyć aktywność
mieszkańców, czyli też małe granty i inicjatywa lokalna. Dlatego też umożliwiłem
udział Sołtysów w szkoleniu- na innym terenie, aby zobaczyć , co inni i jak robią. Dział
oświaty to kolejny milion- straty dla naszego budżetu. Jest to budżet bardzo aktywny i
bezpieczny. Możemy być dumni, że mamy możliwość dyskusji o tak dużych
inwestycjach. Jaka jest skala postępu z 2% udziału budżetu na drogi do 12%. Drogi z
płyt jumbo są bardzo dobrze oceniane przez mieszkańców. Miejmy poczucie dumy i
zadowolenia z tego, co możemy zrobić i z tego, co zrobiliśmy. W budynku po Kwadro
planowane jest Centrum Edukacji Czytelniczej, stworzenie przestrzeni zachęcającej
społeczeństwo do aktywnego korzystania z tego miejsca. W Sztumskim Centrum
Kultury mamy taką aktywność i ta przestrzeń wymusza określone zachowania.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak stwierdził, że jest to budżet realny, bardzo
przemyślany. Zaplanowanych jest wiele bardzo potrzebnych inwestycji, np. park
miejski, który będzie służył społeczeństwu (..). Wobec wyczerpania głosów w dyskusji
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod głosowanie projekt uchwały
budżetowej: uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów 9 za, przy 6 głosach
wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
6.7)
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta i Gminy Sztum na rok 2016 (uchwała nr XVII.123.2015) przedstawiła
Małgorzata Kozłowska, zastępca, dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Sztumie;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie – 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
6.8)

projekt uchwały w sprawie realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności
energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z
działaniami informacyjno– edukacyjnymi)” w ramach partnerstwa z Miastem Malbork,
Miastem i Gminą Nowy Staw, Gminą Stare Pole, Gminą Malbork, Powiatem
Sztumskim i Powiatem Malborskim (uchwała nr XVII.124.2015) przedstawiła Ewa
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Ruczyńska, kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego. Poinformowała o pozytywnej
opinii Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Sztumie;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie – 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
6.9)

projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta
i Gminy Sztum dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół
podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez inne niż Miasto i Gmina Sztum osoby prawne i fizyczne (uchwała
nr XVII.125.2015) przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor MiejskoGminnego Zespołu Oświaty. Poinformowała o pozytywnej opinii Komisji Edukacji,
Kultury i Spraw Społecznych i Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Rady
Miejskiej w Sztumie- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta
jednogłośnie – 15 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego
protokołu.

6.10)

projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrażania Planu działań na rzecz zrównoważonej
energii– Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum do roku 2020
fizyczne (uchwała nr XVII.126.2015) przedstawił Marcin Lipiński, kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa informując o pozytywnej opinii wszystkich
resortowych komisji Rady Miejskiej, tj. Komisji Wsi (..), Komisji Edukacji (..) i
Komisji Finansów Publicznych- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została
podjęta jednogłośnie – 15 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego
protokołu.

6.11)

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI.113.2015 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty
targowej oraz zasad jej poboru (uchwała nr XVII.127.2015) przedstawił Marcin
Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, informując o
pozytywnej opinii Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i bezpieczeństwa - uchwała
przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie – 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

6.12)

projekt uchwały w sprawie użyczenia na czas nieokreślony pomieszczeń użytkowych
znajdujących się w budynku użytkowym położonym w Czerninie przy ul. Akacjowej 2
gm. Sztum na rzecz Stowarzyszenia „Do życia przez życie” z siedzibą w Uśnicach
(uchwała nr XVII.128.2015) 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 – 15 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do
niniejszego protokołu.

6.13)

projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące
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gminny zasób nieruchomości (uchwała nr XVII.129.2015) przedstawiła Iwona
Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej, tj. Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa (uchwała nr XVII.129.2015) 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 – 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 7 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
Na wstępie Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że w okresie
międzysesyjnym wpłynęła informacja, że została złożona do Wojewody Pomorskiego skarga
na uchwałę Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie odstąpienia od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na
nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości. W sprawie tej udzieliłem stosownej
odpowiedzi.
Głos zabrał Burmistrz Leszek Tabor w sprawie głosowania nad przyjęciem budżetu na rok 2016
przez radnych OPS, którzy się wstrzymali od głosu, czyli jest to głos jakby przeciwny.
Wymienił inwestycje, które planowane są w ramach tego budżetu, czy jako mieszkańcy tej
gminy nie będziecie z tego korzystać, jak np. ścieżka, chodniki, park miejski, stadion miejski,
ul. Czarnieckiego, drogi z płyt jumbo, 7 mln. na oświetlenie, sala gimnastyczna w szkole w
Gościszewie, 600 tys. dla organizacji (..). Czy będziecie konsekwentni i nie będziecie składać
wniosków do budżetu w roku 2016?- skoro nie popieracie działań i planów związanych z
dochodami i wydatkami gminy w roku 2016.
Radny Adam Poćwiardowski stwierdził, że nie byliśmy przeciwni, ale wstrzymaliśmy się od
głosu. Obowiązkiem radnego jest zagłosować. Na komisjach byliśmy za. Zobaczymy jak w
nowym roku będzie układać się współpraca.
Zgłoszono następujące interpelacje, zapytania i wnioski :
1) Radny Adam Kaszubski zapytał, czy wiadomo kiedy będzie trzecie rondo w Sztumie?
2) Radny Adam Poćwiardowski zapytał, czy odebrany został parking na Pomorskiej
Specjalnej Strefie Ekonomicznej? Zbiornik, który jest na Strefie, czy jest to zbiornik
ppoż., czy zbiornik retencyjny? W sprawie diet dla sołtysów- uważa, że wypłata diety dla
Sołtysów nie powinna być uzależniona od jego obecności na sesji. Kiedy planowana jest
sprzedaż ośrodka wypoczynkowego w Krynicy Morskiej?
3) Radny Adam Kaszubski- nie godzi się, aby w internecie pisano jaka choinka taka gmina.
Zapytał, kto za to odpowiada ?
4) Radny Tomasz Litwin wnioskuje o podanie dochodów na hali targowej przed
wybudowaniem hali targowej i jakie są dochody po wybudowaniu hali.
5) Ryszard Antoniuk, sołtys Gościszewa kierując wypowiedź do radnego Piotra
Ostrowskiego powiedział, że jest mu przykro, że pan radny wstrzymał się od głosu przy
podejmowaniu uchwały budżetowej. Wniosek o budowę Sali gimnastycznej w
Gościszewie został uwzględniony, o co tak długo walczyliśmy, wiele osób przy tym
chodziło i o to zabiegało.
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Ad pkt 8 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) W odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego, kiedy trzecie rondo w
Sztumie Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że należy to do decyzji Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To, co samorząd mógł zrobić to zrobiliśmy.
Planowane jest do końca przyszłego roku.
2) Marcin Lipiński, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
poinformował, że choinkę ubierała firma na nasze zlecenie. Jest to jedyna choinka na
terenie miasta, którą możemy przystroić. Choinka jest w takim stanie, że przy zmianie
warunków atmosferycznych ozdoby się przemieszczały. Niekorzystane warunki
atmosferyczne powodują, że ozdoby spadają. Można zastanowić się nad innym
drzewem. Rozważaliśmy sztuczne drzewo, ale wynajęcie to koszt 30 tys. zł. (odpowiedź
na pytanie radnego Adama Kaszubskiego)
3) W odpowiedzi na pytanie radnego Adama Poćwiardowskiego, Lidia Ruszała, zastępca
kierownika referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych poinformowała, że parking na
Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odebrany został 28 grudnia br. Zbiornik,
o który pytał pan radny jest to zbiornik retencyjny do odprowadzania wód z terenu
parkingu i odparowywania wody i służy tylko dla parkingu. W uzupełnieniu Burmistrz
dodał, ze firma Elita będzie miała swoje zbiorniki ppoż. Daria Mietlewska- Dura,
Sekretarz Miasta i Gminy w sprawie diet dla sołtysów poinformowała, że w najbliższym
czasie taki projekt uchwały zostanie przygotowany. Iwona Wyżykowska, kierownik
referatu Planowania Przestrzennego i Majątku odpowiadając na kolejne pytanie pana
radnego poinformowała, że przetarg na sprzedaż Ośrodka Wypoczynkowego w Krynicy
Morskiej został ogłoszony na 29 stycznia 2016 roku.
4) Marcin Lipiński, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa w
odpowiedzi na wniosek radnego Tomasza Litwina w sprawie dochodów z hali targowej
przed i po remoncie poinformował, że posiada takie wyliczenia i udzieli pisemnej
odpowiedzi.
5) Radny Piotr Ostrowski podziękował panu sołtysowi za korepetycje z samorządności.
Stwierdził, że jeżeli chodzi o wniosek o budowę sali gimnastycznej w Gościszewie to
ja zgłosiłem na piśmie wniosek o uwzględnienie w budżecie sali gimnastycznej w
Gościszewie. To, że wstrzymałem się od głosu jest to moja wewnętrzna sprawa i nikt
nie ma prawa w to ingerować.
Ad pkt 9 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że w związku z terminem złożenia
wniosku o dofinansowanie remontu biblioteki- budynku byłego Kwadro następna- XVIII sesja
planowana jest na 27 stycznia 2016 roku
Posiedzenia komisji planowane są w następujących terminach:
1. 7 stycznia 2016 roku (czwartek) – posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 16,oo
2. 14 stycznia 2016 roku (czwartek) o godz. 14,oo – posiedzenie Komisji Wsi
3. 15 stycznia 2016 roku (piątek) o godz. 14,oo – posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury
4. 18 stycznia 2015 roku (poniedziałek) o godz. 14,oo – posiedzenie Komisji Finansów
Publicznych
Adam Karaś, dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury zaprosił na zabawę na Placu Wolności w
Sztumie na pożegnanie starego 2015 roku i powitanie nowego 2016 roku- zabawa od godz.
20tej 31 grudnia 2015 roku.
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W związku z wyczerpaniem porządku obrad XVII sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady podziękował Wszystkim za udział oraz przekazał
życzenia szczęśliwego Nowego 2016 Roku.
Czas trwania obrad od godz. 15,oo do godz. Godz. 19,20.
Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesława Oleksiak
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