PROTOKÓŁ Z OBRAD XIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół Nr XIX.2016
z obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 2 marca 2016 r.
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XIX 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, radnych powiatowych, media- przedstawicieli prasy lokalnej i telewizji,
pracowników urzędu i radnych Rady Miejskiej. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15osobowy skład Rady w obradach udział brała 14 radnych. Nieobecny Radny Bartosz Mazerski.
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 i materiałami będących
przedmiotem obrad sesji :
1.
2.
3.

4.

5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku.
Zatwierdzenie protokołu nr XVIII.2015 z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia
2016 roku. Protokół do wglądu wyłożony w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na
adresy mailowe radnych.
Przedłożenie sprawozdań w sprawie :
1) realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Sztum na lata
2013-2015 za rok 2015,
2) działań Miejsko– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z realizacji
„Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na rok 2015,
Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2016,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2023- pkt 5/1 i 2 przedstawi
Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,
3) przyjęcia Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w

Mieście i Gminie Sztum na lata 2016-2017,

przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata
2016- 2022- pkt 5/3 i 4 przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sztumie,
5) zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Koniecwałd na lata 2016- 2023,
6) zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Kępina na lata 2016- 2023- pkt 5/5 i 6
4)

przedstawi Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy,
7)
8)

zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Publicznego Żłobka w Sztumie,
zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów, przyporządkowanej im liczby
punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim
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etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Miasto i Gminę Sztum,
9) określenia kryteriów oraz przyznania im liczby punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum, dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodami tych szkół- pkt 5/7- 9 przedstawi Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor MiejskoGminnego Zespołu Oświaty ,
10) określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2016”- przedstawi Marcin
Lipiński, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,
11)
12)
13)

14)

15)

16)

zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 18/30 położonej w Sztumie przy ul.
Żeromskiego.
zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 596 położonej w Sztumie przy ul.
Kasztelańskiej, w drodze przetargu.
wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej budynkiem
użytkowym, oznaczonej nr 653/2 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul.
Związku Jaszczurczego, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych, mieszczących się w budynku nr 1
przy ul. Reja w Sztumie wraz ze sprzedażą udziału do gruntu oznaczonego nr 453/3,
na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
użyczenia na czas nieokreślony część działki nr 200 położonej w obrębie geodezyjnym
Biała Góra gm. Sztum na rzecz Skarbu Państwa– Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Gdańsku,
użyczenia na czas nieokreślony część działki nr 279/36 położonej w Sztumie przy ul.
Nowowiejskiego na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie- pkt 5/11- 16 przedstawi
Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku.

6.
7.
8.
9.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie za rok 2015przedstawi Adam Kaszubski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad- w pkt 5
porządku obrad należy wykreślić ppkt. 15 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie użyczenia na
czas nieokreślony część działki nr 200 położonej w obrębie geodezyjnym Biała Góra gm. Sztum
na rzecz Skarbu Państwa– Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku z uwagi na
to, że wpłynął wniosek Rady Sołeckiej z Białek Góry i radnej Ewy Paduch o zdjęcie tego
punktu z porządku obrad.
Radna Adam Kaszubski zgłosił, że brakuje w porządku obrad sesji stałego punkty dotyczącego
informacji Burmistrza Miasta i Gminy i jednostek gminnych z działalności międzysesyjnej.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak w odpowiedzi poinformował, że porządek dzisiejszej
sesji nie przewiduje tego punktu.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił, że rada będzie obradowała zgodnie z
przesłanym porządkiem obrad i wniesioną autopoprawką do porządku obrad. Porządek obrad
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Solenizantem w okresie międzysesyjnym był Ryszard Wirtwein, zastępca burmistrza.
Solenizantowi złożono życzenia i wręczono okolicznościową wiązankę kwiatów.
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Ad pkt 3 Zatwierdzenie protokołu nr XVIII.2015 z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 27
stycznia 2016 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;
- w wyniku głosowania Rada jednogłośnie- 14 głosami za zatwierdziła protokół nr XVIII.2016.
Ad pkt 4 zgodnie z porządkiem obrad Burmistrz Leszek Tabor przedłożył na ręce
Przewodniczącego Rady Czesława Oleksiaka sprawozdania w sprawie :
4.1) realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Sztum na lata
2013-2015 za rok 2015- sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu,
4.2) działań Miejsko– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z realizacji
„Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na rok 2015 sprawozdanie stanowi
załącznik nr 6 do protokołu. Sprawozdania Radni otrzymali na adresy e–mailowe.
Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację o
rozstrzygnięciu konkursu dla działania 11.4. RPO WP i wyborze naszego wniosku do dofinansowania.
Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 01 marca 2016 przyznano
dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych tj. 4 460 888,73 zł. w tym dla Miasta i
Gminy Sztum 2 111 639,56 zł. W całym konkursie dofinansowanie otrzymało tylko 16 projektów, 8
projektów znajduje się na liście rezerwowej. Nasz projekt uplasował się na bardzo wysokiej pozycji, tj.
na 7 miejscu z punktacją 72,50. Projekt pn. „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej
na terenie MOF Malbork – Sztum” – w dniu 25 września 2015 r. w Departamencie Programów
Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego złożono wniosek o
dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt został
przygotowany w partnerstwie z Miastem Malbork. Projekt zakłada budowę i przebudowę
infrastruktury i urządzenie i zagospodarowanie terenu oraz zmodernizowanie obszarów biologicznie
czynnych wokół Jeziora Sztumskiego i w Parku Północnym w Malborku. Zakres przedsięwzięcia przy
Jeziorze Sztumskim obejmuje: budowę ścieżki pieszo – rowerowej o dł. 2,28 km, wymianę nawierzchni
ścieżki o długości 113 mb, budowę slipu, wykonanie oświetlenia ścieżki, ustawienie tablic
przyrodniczych, montaż gier edukacyjnych i elementów małej architektury (ławki, kosze, stojaki na
rowery), montaż budek dla ptaków, czatowni, platformy dla bociana białego, nasadzenia drzew i
krzewów. Całkowita wartość projektu wynosi 6 423 406,19 zł, w tym wartość projektu Miasta i Gminy
Sztum 3 067 335,95 zł), wnioskowane dofinansowanie 5 416 793,46 zł., w tym dofinansowanie dla
Miasta i Gminy Sztum 2 564 133,76 zł. Planowany termin realizacji: 04.2016r. – 09.2017 r.

Ad pkt 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej :
5.1) zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Danucie Wiatrowskiej, Skarbnikowi Miasta i Gminy Sztum, która przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 (uchwała nr XIX.142.2016) informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju;
W dyskusji udział brali: radny Adam Kaszubski zapytał z czego wynika różnica zapisu Zakup
i montaż pięciu zestawów do ćwiczeń fitness (..) w Czerninie i w Nowej Wsi. Przy czym w
Nowej Wsi w tytule zapisu mówi się o regulaminie.
W odpowiedzi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy wyjaśniła, że wynika to z zapisu
wynikającego z budżetu obywatelskiego.
Radny Adam Poćwiardowski wskazał na wysokość dofinansowania zakupu pojazdu dla Policjina komisji była mowa o 25 tys. zł.. natomiast w uchwale jest kwota 22,5 tys. zł.
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Danuta Wiatrowska wyjaśniła, ze jest to kwota o jaką występowała Policja i taką też kwotę
opiniowała komisja, tj. 22,5 tys. zł.
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20162022 (uchwała nr XIX.143.2016) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta
i Gminy informując o pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu

5.2)

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób
Stosujących Przemoc w Rodzinie w Mieście i Gminie Sztum na lata 2016-2017
(uchwała nr XIX.144.2016) przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informując o pozytywnej opinii Komisji
Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu

5.3)

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016- 2022 (uchwała nr XIX.145.2016)
przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej informując o pozytywnej opinii wszystkich resortowych komisji Rady
Miejskiej: Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa i Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu

5.4)

5.5)

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Koniecwałd na
lata 2016- 2023 (uchwała nr XIX.146.2016) przedstawiła Daria Mietlewska- Dura,
Sekretarz Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady
Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
;
W dyskusji głos zabrał radny Adam Poćwiardowski, zapytał, kiedy będą inne sołectwa
objęte Programem Odnowy Miejscowości? W odpowiedzi Ryszard Wirtwein, zastępca
burmistrza wyjaśnił, że są to programy strategiczne i realizowane są jeżeli jest
możliwość pozyskania środków finansowych na inwestycje, które się zakwalifikują i
spełniają odpowiednie kryteria. Akurat w tych dwóch miejscowościach wymagane
kryteria zostały spełnione
.
Radna Ewa Rzeszotarska zapytała, jakie będą konsekwencje jeżeli pomoc finansowa
nie zostanie przyznana. Ryszard Wirtwein, zastępca burmistrza w odpowiedzi
poinformował, że z własnych środków finansowych nie będziemy w stanie zrobić.
– uchwała w wyniku głosowania została przez Rade przyjęta jednogłośnie- 14 głosami
za i stanowi załącznik nr11 do niniejszego protokołu.

5.6)

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Kępina na lata
2016- 2023 (uchwała nr XIX.147.2016) przedstawiła Daria Mietlewska- Dura,
Sekretarz Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady
Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
;
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– uchwała w wyniku głosowania została przez Rade przyjęta jednogłośnie- 14 głosami
za i stanowi załącznik nr11 do niniejszego protokołu.
5.7)

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Publicznego Żłobka
w Sztumie (uchwała nr XIX.148.2016) przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska,
dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty informując o pozytywnej opinii Komisji
edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
;
W dyskusji głos zabrał radny Adam Poćwiardowski- zapytał o ilość miejsc w żłobku?
W odpowiedzi Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu
Oświaty poinformowała, że w żłobku jest 40 miejsc
.
– uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za. Uchwała
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

5.8)

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów,
przyporządkowanej im liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum (uchwała nr
XIX.149.2016) przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego
Zespołu Oświaty informując o pozytywnej opinii Komisji edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych
;
– uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za. Uchwała
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

5.9)

projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania im liczby punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum, dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodami tych szkół (uchwała nr XIX.150.2016) przedstawiła
Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty informując o
pozytywnej opinii Komisji edukacji, Kultury i Spraw Społecznych
– uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za. Uchwała
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

5.10)

projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2016
(uchwała nr XIX.151.2016) przedstawił Marcin Lipiński, kierownik referatu
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa (uchwała nr XIX.151.2016) informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa. W dyskusji głos zabrał radny Adam Poćwiardowski
wskazał na problem ze zwierzyną, zwłaszcza z wałęsającymi się z psami w dni wolne
od pracy? W odpowiedzi Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Bezpieczeństwa wyjaśnił, że w tej sprawie mamy wypracowany system z Policją
;
– uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za i stanowi
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

5.11) projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 18/30
położonej w Sztumie przy ul. Żeromskiego (uchwała nr XIX.152.2016) przedstawiła
Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku
informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi,
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
;
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- uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie- 14 głosami
za i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 15,40
do 16,oo.
5.12) Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu Iwonie
Wyżykowskiej, która przedstawiła projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż
nieruchomości oznaczonej nr 596 położonej w Sztumie przy ul. Kasztelańskiej, w
drodze przetargu (uchwała nr XIX.153.2016) informując o pozytywnej opinii
resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa
;
- uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie- 14 głosami
za i stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu
5.13) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości
zabudowanej budynkiem użytkowym, oznaczonej nr 653/2 położonej w obrębie 2
Miasta Sztum przy ul. Związku Jaszczurczego, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
(uchwała nr XIX.154.2016) przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii resortowej
Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
; - uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta wynikiem głosów 13
głosami za i jednym głosem wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do
niniejszego protokołu
5.14) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych,
mieszczących się w budynku nr 1 przy ul. Reja w Sztumie wraz ze sprzedażą udziału
do gruntu oznaczonego nr 453/3, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (uchwała nr
XIX.155.2016) przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady
MiejskiejKomisji
Wsi,
Gospodarki
Komunalnej
i
Bezpieczeństwa
; - uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie- 14 głosami.
Uchwałą stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu
5.15) projekt uchwały w sprawie użyczenia na czas nieokreślony część działki nr 279/36
położonej w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury
w Sztumie (uchwała nr XIX.156.2016) przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik
Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii
resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa
;
- uchwała w wyniku głosowania została przez Radę podjęta jednogłośnie- 14 głosami.
Uchwałą stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 6 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Adamowi Kaszubskiemu, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Sztumie,
który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie
za rok 2015. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
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Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor podziękował Komisji Rewizyjnej za tak wnikliwie
przeprowadzone kontrole i wnioski komisji z tych kontroli.
Ad pkt 7 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych :
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że Radni w dniu dzisiejszym otrzymali
po 2 egz. oświadczeń majątkowym, które po wypełnieniu należy w nieprzekraczalnym terminie
do 30 kwietnia br. złożyć w Biurze Rady lub podczas mojego dyżuru w środy w godz. 10,oo
do 13 tej.
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) radny Kazimierz Barański zapytał o możliwość remontu drogi – ulicy Zielnej w Czerninie.
Wyjaśnił, że jest tam problem, gdyż Agencja sprzedała drogę mieszkańcom. Mieszkańcy
nie są w stanie sami wyremontować drogi. Stan technicznych drogi jest bardzo zły. Prosi o
utwardzenie tłuczniem wjazdu na ulicę Sportową w Czerninie.
2) Radna Sylwia Monkielewicz zapytała, czy zostały już przyznane stypendia sportowe?
3) Radny Piotr Ostrowski zapytał, czy zostały już podjęte czynności w zakresie przygotowania
dokumentacji na salę gimnastyczną w Gościszewie?
4) Radny Adam Poćwiardowski zgłosił następujące zapytania i wnioski:
a) zapytał na jakim etapie jest realizacja trzech wniosków zgłoszonych na sesji Rady
Miejskiej dotyczących, m.in.: podwyższenia diety dla sołtysów, rozdzielenia diety
sołtysa i radnego (..).
b) w związku z budową ścieżki pieszo – rowerowej przy Jeziorze Zajezierskim prosi, aby
rozważyć wykonanie dojazdu od projektowanego slipu przy ścieżce (odcinek ok.
100mb) do pomostu wykonanego przez osobę niepełnosprawną (z wszelkimi
wymaganymi uzgodnieniami) na własny koszt
i wykonania dwóch miejsc
postojowych przy pomoście z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych na
wózkach inwalidzkich.
c) w związku z wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego na ulicy Lipowej w Sztumie
mieszkańcy uskarżają się na utrudnienia. Prosi, aby do czasu powstania ronda u zbiegu
ulic Mickiewicza- Kochanowskiego (..) przywrócić stan poprzedni- proponuje, aby
wystąpić z takim wnioskiem do Starostwa.
d) w imieniu mieszkańca Sztumu, pana Andrzeja Podolskiego wystąpił o wskazanie
miejsca na którym mógłby wykonać ogrodzenie w miejsce usuniętego płotu przy
nieruchomości, przy ulicy Lipowej w Sztumie. Ogrodzenie wykonana na własny koszt.
e) zapytał jaki jest koszt wydawanego biuletynu ?.
f) na jakim etapie są działania dotyczące budowy chodnika w Sztumskiej Wsi i w Nowej
Wsi?.
g) zgłosił o wykonanie remontu- dziury na drogach- Zajezierze (dworek Żeromskiego),
droga w kierunku Sarnowa (Brzezi Ostrów)
5) Radny Tomasz Litwin w imieniu Klubu radnych OPS Powiśle przedstawił wniosek o
podjęcie działań mających na celu umożliwienie niepełnosprawnym mieszkańcom naszego
miasta oraz osobom z małymi dziećmi w wózkach, nieposiadających własnego środka
transportu; korzystania z komunikacji publicznej. W związku z faktem, iż wyżej
wymienione osoby nie mogą korzystać z publicznych środków komunikacji, gdyż
niemożliwe jest wejście zarówno do pociągu (za niski peron), jak i autobusu (brak
autobusów niskopodłogowych) zwracamy się z wnioskiem o podjęcie działań, których
celem będzie zmiana obecnej sytuacji i poprawa warunków życia w/w osób.
6) Radny Adam Kaszubski zapytał dlaczego Gmina Sztum nie wystąpiła do Urzędu
Marszałkowskiego o wsparcie finansowe na konserwacje zabytków?.
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7) Radny Andrzej Murawski zapytał na jakim etapie są przygotowania dotyczące wypłat
Rodzina 500+?- od 1 kwietnia ruszają wypłaty.
8) Radny Adam Poćwiardowski „w imieniu Klubu Radnych Obywatelskiego Porozumienia
Samorządowego Powiśle oraz mieszkańców Sztumu ponownie wnioskuje o przesunięcie
środków w budżecie Miasta i Gminy Sztum w bieżącym roku budżetowym ze środków
pozostałych po postępowaniu przetargowym na „Poprawę stanu i rozwoju infrastruktury
turystycznej na terenie Parku Miejskiego w Sztumie” i przeznaczenie części z tej kwoty na
wykonanie projektu przebudowy mostu łączącego jezioro Barlewickie z jeziorem
Zajezierskim. Powyższy projekt powinien zakładać poszerzenie i pogłębienie istniejącego
przepustu pod drogą krajową, by umożliwić swobodne przepływanie sprzętem wodnym
(kajaki, łódki, rowery wodne) z jednego jeziora na drugie. Na ostatnim spotkaniu z
wiceministrem w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa posłem Kazimierzem
Smolińskim, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Sztumie w dniu 13 lutego 2016
roku minister obiecał, że jeżeli taki projekt będzie wykonany przez gminę to on będzie
wspierał realizację powyższego przedsięwzięcia w GDDKiA. Sztum dysponuje dwoma
malowniczymi jeziorami, ale w zasadzie tylko jedno z nich, Zajezierskie, jest w tej chwili
niemal w pełni wykorzystywane do celów turystyczno-rekreacyjnych. Wykonanie projektu
i jego realizacja w kolejnym etapie z pewnością wpłynie na lepsze wykorzystanie jeziora
Barlewickiego i w konsekwencji uatrakcyjnienie turystyczne naszej gminy. Celem wniosku
jest poprawa warunków życia mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, jak również podniesie
atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów branży turystycznej w naszym mieście”.
9) Radny Adam Kaszubski przedstawił stanowisko Klubu OPS Powiśle w sprawie brutalizacji
życia publicznego. Stanowisko stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
10) Radny Andrzej Murawski zapytał, czy jest wiadomo ile dzieci sześcio i siedmioletnich w
tym roku szkolnym pójdzie do szkoły?.
11) Radny Waldemar Fierek czy znana jest ilość dzieci sześcio i siedmio- letnich, która pójdzie
do szkoły w nowym roku szkolnym?

Ad pkt 7 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) W odpowiedzi na pytanie radnego Kazimierza Barańskiego w sprawie remontu ulicy
Zielnej w Czerninie, zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein wyjaśnił, że przeanalizujemy
sytuację, gdyż do końca nie są wyjaśnione sprawy własnościowe tej drogi. Wywrotka
tłucznia w celu utwardzenia wjazdu na ulicę Sadową zostanie przewieziona we wskazane
miejsce.
2) W odpowiedzi na pytanie radnej Sylwii Monkielewicz wyjaśniono, że wnioski o przyznanie
stypendiów sportowych zostały złożone do urzędu i w terminie wynikającym z regulaminu
zostaną rozpatrzone- odpowiedź udzielona przez zastępcę burmistrza.
3) Ryszard Wirtwein, zastępca burmistrza odpowiadając na pytanie radnego Piotra
Ostrowskiego w sprawie podjętych działań dotyczących przygotowania dokumentacji
projektowej na budowę sakli gimnastycznej w Gościszewie poinformował, jest po
rozmowie z projektantem, który wyraził chęć współpracy z panią dyrektor szkoły
podstawowej w Gościszewie.
4) Udzielono następujących odpowiedzi i wyjaśnień na wnioski, interpelacje i zapytania
zgłoszone przez radnego Adama Poćwiardowskiego:
a) Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy w sprawie złożonych wniosków
dotyczących diet poinformowała, że w sprawie diet sołtysów i radnych mamy dwie
odrębne uchwały. Sprawę przekazano radcy prawnemu- czekamy na opinię prawną.
Wniosek o podwyższenie diet dla sołtysów jest w trakcie analizy,
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b) W sprawie wykonania pomostu i parkingu dla osób niepełnosprawnych Ryszard
Wirtwein poinformował, że dostępność dla osób niepełnosprawnych istnieje od
strony plaży miejskiej. Projekt na budowę ścieżki dydaktyczno- edukacyjnej przy
Jeziorze Zajezierskim realizowany będzie przy współudziale środków unijnych i nie
możemy rozszerzać zakresu prac. Projekt ten był przedstawiany do konsultacji
społecznej i był to czas, kiedy można było zgłaszać uwagi. Projekt objęty jest
trwałością
c) W sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Lipowej w Sztumie
Czesław Oleksiak, przewodniczący rady wyjaśnił, ze jest droga powiatowa i taki
wniosek do Starostwa należy zgłosić przez radnego powiatowego
d) Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku
ustosunkowała się do pytania dotyczącego możliwości wskazania miejsca na
ponowne postawienie płotu przy ulicy Lipowej wyjaśniła, że płot przy ulicy Lipowej
był w złym stanie. Generalnie odchodzimy od płotów na terenie miasta przez co
zyskujemy na zwiększeniu przestrzeni publicznej. W uzupełnieniu Daria
Mietlewska- Dura dodała, że radny powinien zgłaszać problemy dotyczące spraw
publicznych, a nie indywidulane- „rzucanie nazwiskami”
e) koszt wydawnictwa Biuletynu będzie podany w sprawozdaniu z wykonania budżetu
gminy za rok 2015- odpowiedź udzielona przez Sekretarza Miasta i Gminy,
f) zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein w odpowiedzi na pytanie dotyczące etapu prac
dot. budowy chodnika w Nowej Wsi i w Sztumskiej Wsi wyjaśnił, że koncepcja jest
uzgodniona- projektant pracuje nad dokumentacją
g) dokonamy objazdu dróg i wytypujemy drogi do remontu i przystąpimy do ich
remontu- odpowiedź udzielona przez zastępcę burmistrza.
5) Zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein w odpowiedzi na wniosek radnego Tomasza
Litwina zgłoszony w imieniu Klubu Radnych OPS w sprawie podjęcia działań
umożliwiających niepełnosprawnym mieszkańcom i osobom z małymi dziećmi w wózkach
korzystania z komunikacji publicznej stwierdził, że jest to sprawa bardziej złożona.
Uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami kolei dotyczącym remontów peronów.
Zostały wytypowane do remontu perony na trasie Sztum, które będą dostosowane dla osób
niepełnosprawnych i dyrekcja kolei pracuje nad tym rozwiązaniem. Natomiast komunikacja
publiczna- miejska nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W uzupełnieniu
Burmistrz Leszek Tabor dodał, że na naszym terenie jest komunikacja pozamiejska i nie
przewiduje ona autobusów niskopodłogowych, która przewidziana jest tylko w
komunikacji miejskiej i nie mamy na to wpływu.
6) W odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego w sprawie ubiegania się ośrodki
finansowe z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na ochronę zabytków Iwona
Wyżykowska, kierownik referatu PPiM wyjaśniła, że przystąpiliśmy do Programu Ochrony
Zabytków i przygotowujemy informacje do właścicieli zabytków, na które ewentualnie
można pozyskać dotacje. W uzupełnieniu Burmistrz Leszek Tabor dodał, że gmina nie jest
właścicielem kościołów, a dotacje były dla kościołów. Jako Gmina nie mamy takich
zabytków, a na zamek potrzebujemy kilku milionów (...)
7) Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejskiej Gminnego Ośrodka- Pomocy Społecznej
odpowiadając na pytanie radnego Andrzeja Murawskiego w sprawie przygotowań do
wypłat z dniem 1 kwietnia w związku z realizacją programu „Rodzina 500+”
poinformowała, że staramy się do 1 kwietnia wszystko przygotować jak najlepiej. W
najbliższym numerze biuletynu zostaną podane szczegółowe informacje. Otrzymaliśmy
niezbędne środki finansowe na wdrożenie tego programu. Dziękujemy panu burmistrzowi
za przychylność i pomoc, otrzymaliśmy od Gminy dodatkowe pomieszczenie po Straży
Miejskiej do przyjmowania klientów (..). Szacuje się, że do nowego świadczenia na naszym
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terenie będzie ok. 3,5 tys. dzieci. Postaramy się podołać temu zadaniu. Mamy dostępne
niezbędne druki i wnioski.
8) Zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein w odpowiedzi na wniosek radnego Adama
Poćwiardowskiego stwierdził, że na spotkaniu z panem wiceministrem Infrastruktury i
Budownictwa nie słyszałem o deklaracjach w sprawie przebudowy mostu łączącego jezioro
Barlewickie z jeziorem Zajezierskim. Obecnie sprawą priorytetową jest budowa rondapozwolenie na budowę ronda ważne jest do kwietnia 2017 roku.
9) Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty poinformowała,
że w terminie do 30 sierpnia rodzice zgłaszają, czy dzieci posyłają do szkoły, czy do
przedszkola. Natomiast do 30 marca podejmują decyzję, czy dziecko sześcio letnie będzie
w przedszkolu, czy pójdzie do szkoły (odpowiedź na pytanie radnego Waldemara Fierka).
Ad pkt 8 Zakończenie obrad :
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna- XX sesja planowana jest
na 30 marca 2016 roku (środa) o godz. 15,oo. Posiedzenia komisji planowane są w
następujących terminach:
1) Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa – 15 marca 2016 roku (wtorek) o
godz. 14,oo
2) Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju – 16 marca 2016 roku (środa) o godz. 14,oo
3) Komisja Statutowo- Regulaminowa- 16 marca 2016 roku (środa) o godz. 16,20
4) Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – 17 marca 2016 roku (czwartek) o godz.
9,oo
5) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej – 17 marca 2016 roku (czwartek) o godz. 16,oo
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XIX sesji Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania obrad od godz. 15,oo do 17,15.
Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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