PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół nr XXXIV.2017
z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 29 marca 2017 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Sztumie dokonał Przewodniczący
Rady Czesław Oleksiak. Przewodniczący Rady przywitał wszystkich przybyłych na sesję:
burmistrza, zastępcę burmistrza, zaproszonych gości- Starostę Powiatu Sztumskiego
Wojciecha Cymerysa, sekretarza Miasta i Gminy, kierowników jednostek gminnych,
kierowników referatów urzędu Miasta i Gminy, radnych powiatowych, dyrektorów szkół i
przedszkoli, sołtysów, radnych oraz wszystkich gości przybyłych na dzisiejszą sesję.
Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15– osobowy skład rady w obradach udział brali
wszyscy radni.
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 e-mailowe wraz z projektami uchwał będących przedmiotem obrad sesji:
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie ewentualnie zgłoszonych zmian do porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja dotycząca planowanej reformy służby zdrowia i perspektyw dla Szpitala
Powiatowego w Sztumie- przedstawi Wojciech Cymerys, Starosta Powiatu Sztumskiego.
5. Przedłożenie przez Burmistrza Miasta i Gminy:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2016 rok, sprawozdania
rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok
oraz informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2016 rok,
2) informacji dotyczącej realizacji Programu Wsparcia "Rodzina 3+" w Mieście i Gminie
Sztum w roku 2016 (Sztumska Karta Dużej Rodziny).
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na przeprowadzenie aktualizacji oraz

modyfikacji dokumentacji projektowej pod nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 603 w
celu poprawy dostępności komunikacyjnej przystani żeglarskiej w Białej Górze”- przedstawi
Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,

zmian w budżecie gminy na rok 2017,
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017- 2021- pkt 6/2 i
3 przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,
4) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i
gminy Sztum,
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
Nowej Wsi,
6) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości
położonych w Sztumie, obręb 2 Miasta Sztum, wchodzących w skład Zespołu
Zamkowego w Sztumie, wpisanych do rejestru zabytków pod nr 82/N i pod nr A-1864, z
2)
3)
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przeznaczeniem na cel publiczny związany z opieką nad zabytkami, Zamek w Sztumieoddział Muzeum Zamkowego w Malborku,
7) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sztum,
8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

jednorodzinnym, położonej w Sztumie przy ul. Paderewskiego nr 22,
9) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas
nieokreślony, na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości- pkt 6/4-9 przedstawi
Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku,
10) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
11) kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych,
12) wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w latach szkolnych- pkt 6/10- 12 przedstawi
Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty,
13) zmiany Uchwały Nr XIX/175/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania- przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej,

określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2017”,
15) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
16) określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie działań proekologicznych
związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postepowania w
sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Miasta i Gminy Sztum– pkt
14)

6/14- 16 przedstawi Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,
17) przyjęcia zasad i trybu korzystania z kompleksu rekreacyjnego ze stadionem w Sztumie- przedstawi
Bogdan Owsiany, zastępca dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Zakończenie obrad.
8.

Przewodniczący rady Czesław Oleksiak poinformował, że w dniu wczorajszym na adresy emailowe radnych został przesłany zmieniony porządek obrad z autopoprawką- zostały
dopisane dwa punkty 6.1) i 6.16)
- innych propozycji zmian do porządku obrad nie zgłoszono. Rada obradowała zgodnie z
przesłanym porządkiem obrad. Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.
Część uroczysta sesji:
1) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak złożył gratulacje i wręczył wiązankę kwiatów
Burmistrzowi Leszkowi Taborowi informując, że Burmistrz Pan Leszek Tabor znalazł się
w pierwszej dziesiątce spośród 126 gmin, miast i powiatów w konkursie „Samorządowy
Menedżer Regionu” 2016 jako „Najwybitniejszy Samorządowiec w Polsce organizowany
przez magazyn gospodarczy Puls Biznesu. Jest to ogromne wyróżnienie znaleźć się w
elitarnym gronie najlepszych samorządowców, którzy przyczyniają się do gospodarczego
rozwoju regionów i są wizytówką samorządu terytorialnego w Polsce. Burmistrz Leszek
Tabor podziękował wszystkim dzięki, którym się to udało zdobyć (..). Stwierdził, że takie
są moje obowiązki i jest to wspólna radość.
1) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak wspólnie z Burmistrzem Leszkiem Taborem
złożyli gratulacje radnemu Bartoszowi Mazerskiemu, który wygrał jeden z
najtrudniejszych w świecie biegów- wygrał maraton na zamarzniętym Bajkale. Radny
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Bartosz Mazerski podziękował. W roku ubiegłym się nie udało, powiedział- „noga pękła,
serce pękło”. Podziękował za gratulacje i poinformował, że zawsze jest dumny, że może
promować Sztum.
2) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak złożył gratulacje i wręczył wiązankę kwiatów z
okazji awansu zawodowego na stanowisko zastępcy dyrektora Okręgowego Służby
Więziennej w Gdańsku radnemu Adamowi Poćwiardowskiemu życząc dobrej współpracy.
Radny Adam Poćwiardowski podziękował- „myśli, że współpraca będzie na pewno
lepsza”. Poinformował, że jego praca wiąże się m.in. z zatrudnieniem skazanych poza
murami zakładu (..).
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak dla porządku przypomniał kilka zasad dotyczących
ładu, porządku i powagi na sesji wynikających ze Statutu Miasta i Gminy Sztum. Przypomniał,
że głos zabierają radni. Mieszkańcy głos mogą zabierać na komisjach. Radni na sesjach nie
mogą swojego głosu przekazać innej osobie niebędącej radnym. Na sesje rady zapraszamy
różnych gości, którym może być udzielony głos. Proszę o dostosowanie się do tych zasad.
Ad pkt 3 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Burmistrzowi Miasta i Gminy Leszkowi Taborowi, który przedstawił informację z działalności
międzysesyjnej;
- informacja przez Radę została przyjęta do akceptującej wiadomości i stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu.
Ad pkt 4 Przed udzieleniem głosu panu Staroście, Przewodniczący Rady poinformował, że na
dzisiejszą sesję zaproszona była również pani dyrektor Szpitala, ale ze względów osobistych
nie mogła wziąć udziału w naszej sesji.
Informację dotyczącą planowanej reformy służby zdrowia i perspektyw dla Szpitala
Powiatowego w Sztumie przedstawił Wojciech Cymerys, Starosta Powiatu Sztumskiego. W
swoim wystąpieniu poinformował, że w roku 2009 podjęto decyzję o wydzierżawieniu szpitala
spółce Szpitale Polskie. W roku 2014 pracownicy szpitala protestowali domagając się
rozwiązania umowy ze spółką. W 2016 roku z uwagi na brak kontraktu wystąpił problem, co
dalej z Kliniką (..). Decyzją Rady Nadzorczej spółki Klinika została włączona do szpitala.
Szpital posiada 13 oddziałów, co miesiąc hospitalizowanych jest 800 pacjentów. Nasz szpital
na pewno będzie uwzględniony w nowej sieci szpitali. Szpital ma duże plany, od 01 lipca br.
ma ruszyć SOR. Planowana jest budowa lądowiska. Na tą inwestycję spółka posiada środki
rządowe. Pieniądze z czynszu inwestujemy (..).
W dyskusji udział brali:
Radny Adam Poćwiardowski zapytał o ilość łóżek na oddziale kardiologicznym?
W odpowiedzi Wojciech Cymerys, starosta poinformował, że na dzień dzisiejszy mamy 14
łóżek. Na oddziale intensywnego nadzoru jest 6 łóżek.
Radna Anna Serocka zapytała, czy znana jest refundacja w nowej sieci szpitali?
Wojciech Cymerys w odpowiedzi poinformował, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo.
Radny Adam Poćwiardowski zapytał, czy dostępność do lekarzy kardiologów się zwiększy?
W odpowiedzi pan Cymerys stwierdził, że chodzi o to, aby dostępność była jak najlepsza i
zadbać o to należy kompleksowo.
Radna Ewa Paduch zapytała, w jakim zakresie Starostwo wspomoże w sprawie drogi SztumBiała Góra- Piekło, której stan jest bardzo zły. W tej sprawie mieszkańcy złożyli petycję w
Sejmiku Samorządowym Województwa Pomorskiego. W odpowiedzi pan Starosta wyjaśnił, że
powiat wykonał projekt przebudowy. W związku z tym, że Generalna Dyrekcja Dróg (..) nie
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ma środków finansowych na ten cel postanowiliśmy wspólnie z panem Burmistrzem, aby
wykonać etapowo (..), lobbujemy z panem Burmistrzem, jest to sprawa ważna.
W uzupełnieniu radna Ewa Paduch poinformowała, że sprawa petycji to jedno, a kolejna
sprawa jest taka, że mieszkańcy zapowiedzieli, że będą blokować drogi. Zapytała, czy pan
Starosta wspomoże, aby droga została wyremontowana. W odpowiedzi pan Wojciech Cymerys,
starosta powiedział, że wspomoże w ramach posiadanych kompetencji. W uzupełnieniu
Burmistrz Leszek Tabor dodał, że na dzisiejszej sesji jest propozycja radnych dotycząca
udzielenia pomocy finansowej w wysokości 30 tys. zł. powiatowi sztumskiemu na aktualizację
dokumentacji projektowej na przebudowę tej drogi. Chodzi o pomoc powiatowi i wspólne
dofinansowanie dokumentacji (..). W uzupełnieniu Starosta poinformował, że w miesiącu
kwietniu br. zostanie rozpoczęty remont ulicy Kochanowskiego. Ponadto poinformował, że
Zarząd Powiatu Sztumskiego będzie proponował stosowną uchwałę Radzie Powiatu, jeżeli w
dniu dzisiejszym zostanie podjęta uchwała o pomocy finansowej dla powiatu sztumskiego (..)
nasza rada stanie na wysokości zadania (..) .
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że przed sesją odbyło się spotkanie u
pana burmistrza z panią dyrektor sztumskiego szpitala, która poinformowała, że były różne
koncepcje i zapewniła nas, że w każdej propozycji sieci- szpital sztumski był. Natomiast, co do
sposobu finansowania to na dzień dzisiejszy nie wiadomo.
Ad pkt 5 Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor przedłożył na ręce Przewodniczącego Rady
Czesława Oleksiaka sprawozdanie i informację- dokumenty te radni otrzymali na adresy emailowe:
5.1) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2016 rok, sprawozdanie
rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok
oraz informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2016 rok- sprawozdanie
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu,
5.2) informację dotyczącą realizacji Programu Wsparcia "Rodzina 3+" w Mieście i Gminie
Sztum w roku 2016 (Sztumska Karta Dużej Rodziny)- informacja stanowi załącznik nr
7 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 6 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
6.1) Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Marcinowi Lipińskiemu, kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,
który przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Sztumskiemu na przeprowadzenie aktualizacji oraz modyfikacji dokumentacji projektowej pod
nazwą „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 603 w celu poprawy dostępności komunikacyjnej
przystani żeglarskiej w Białej Górze” (uchwała nr XXXIV.264.2017). Poinformował o
pozytywnej opinii resortowych Komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych (..) i
Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu
6.2) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 (uchwała nr XXXIV.
265.2017) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując
o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych
i Rozwoju;
W dyskusji głos zabrali:
4|Strona

PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Radny Adam Poćwiardowski zwrócił uwagę, że nie otrzymał odpowiedzi na pytanie dotyczące
przeznaczenia kwoty 350 tys. zł. przeznaczonej na remonty dróg z płyt jumbo.
W odpowiedzi Ryszard Wirtwein, zastępca burmistrza poinformował, że pracujemy nad
wytypowaniem dróg.
Radny Adam Poćwiardowski prosi, aby w przyszłości, przy planowanych remontach dróg
wpisywać również planowaną długość drogi przeznaczonej do remontu.
Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że na remonty dróg gminnych przeznaczamy środki
finansowe z farm wiatrowych. Chcemy głównie przeznaczyć te środki na remonty dróg na
terenach wiejskich, gdyż takie są potrzeby.
Radna Anna Serocka jest za uchwałą budżetową. Byliśmy za realizacją inwestycji dot.
modernizacji Kwadro, ale była mowa, że będziemy się starali , że projekt będzie realizowany
ze środków pozyskanych. Jest to droga, 5 mln. inwestycja. Może w późniejszym czasie uda się
pozyskać na ten cel środki spoza budżetu. Wolałabym, aby te 5 mln. zł przeznaczyć na budowę
basenu. Tym bardziej, że mówi się o rozbudowie rehabilitacji, służyłoby to mieszkańcom.
Radny Adam Poćwiardowski zapytał, jaka jest obecnie nadwyżka budżetowa uwzględniając
aktualne zmiany w budżecie.
W odpowiedzi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy poinformowała, że nadwyżka
budżetowa wynosi 3 mln. 563 tys. zł.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak nie zgadza się z wypowiedzią radnej Anny Serockiej.
Uważa, że nie jest sztuką wybudować basen, ale sztuką jest jego utrzymanie- są duże koszty
utrzymania. Natomiast przeznaczenie budynku Kwadro na bibliotekę będzie służyć większej
liczbie mieszkańców.
Radny Adam Poćwiardowski poinformował, że do 2020 roku jest możliwość pozyskania
środków finansowych na ten cel... Ponadto mamy przychody z farm wiatrowych, co mogłoby
zabezpieczyć koszty utrzymania.
Burmistrz Leszek Tabor uważa, że każda dyskusja jest potrzebna, ale dlaczego tak późno..? W
tej kadencji deklarowaliśmy mieszkańcom utworzenie takiego centrum bibliotecznego, po
kino- teatrze jest to najlepsza inwestycja i jest jak najbardziej potrzebna. Mieszkańcy o to
pytają. Nigdy nie zapewniałem, że na pewno otrzymamy środki spoza budżetu na ten cel.
Staraliśmy się o pozyskanie środków. Jednak nie wszystkie starania się powiodą. Uważam, że
nie powinniśmy czekać. Natomiast inwestycja dotycząca budowy basenu wymaga zupełnie
innych przygotowań, dużo większych. Jest to ambitne i realne dla przyszłych kadencji. Jest za
dużo znaków zapytania. Proszę o zatwierdzenie środków finansowych na uruchomienie tej
inwestycji. Proponuję przedstawienie prezentacji multimedialnej w celu przypomnienia
przebudowy Kwadro z wizualizacją na centrum edukacji czytelniczej w celu zachęcenia do
głosowania i umożliwienie realizacji tej inwestycji.
Z dalszej części obrad zwolnił się radny Kazimierz Barański- rada obradowała w 14osobowym składzie.
Radna Anna Serocka nie neguje tej inwestycji, tym bardziej, że jest możliwość pozyskania
środków finansowych do 2020 roku i należy próbować ponownie.
Radny Andrzej Murawski stwierdził, że koszty utrzymania basenu są ogromne. Koszty
przerosłyby nas i nie stać nas na to. Skoro Kwidzyn dokłada 600 tys. zł. to ile my musielibyśmy
dokładać na utrzymanie?
Radny Adam Kaszubski popiera powstanie takiego centrum i jest nam to potrzebne. Co do
basenu- to jest to przyszłość, tak jak powiedział pan burmistrz są potrzebni współudziałowcy.
Zapytał, czy centrum będzie odrębną jednostką, aby mogło pozyskać środki finansowe.
Burmistrz Leszek Tabor wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwości pozyskania
środków finansowych. Przeanalizowaliśmy wszystkie możliwości. Jeżeli możemy tą
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inwestycję zrealizować, bo jest taka potrzeba dla mieszkańców- to realizujmy. Z kinem też
ryzykowaliśmy… i centrum będzie osobną jednostką organizacyjną.
Radny Adam Poćwiardowski- my nie negujemy tego projektu. Tylko była informacja, że będzie
dofinansowanie na poziomie 75%.
Burmistrz Leszek Tabor odnosząc się do powyższej wypowiedzi wyjaśnił, że owszem
mówiliśmy, że składamy projekt z możliwością dofinansowania na takim poziomie, ale nikt
nam tego nie gwarantował.
Radny Bartosz Mazerski wskazał na zrealizowane inwestycje w ostatnich latach służące
mieszkańcom. Zgadza się z radnym Adamem Kaszubskim, że takie centrum jest potrzebne
naszym mieszkańcom.
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za
(podczas głosowania nieobecny był radny Kazimierz Barański). Uchwała stanowi załącznik nr
9 do niniejszego protokołu
6.3) Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017- 2021 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
(podczas głosowania nieobecny był radny Kazimierz Barański)”. Uchwała stanowi załącznik
nr 10 do niniejszego protokołu
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił przerwę w obradach od godz. 16,40 do 17,oo.
W dalszych obradach udział brał radny Kazimierz Barański- Rada obradowała w pełnym, 15osobowym składzie
projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum (uchwała nr
XXXIV.267.2017) 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;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
6.4)

6.5)

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi (uchwała nr XXXIV.268.2017)
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;
W dyskusji udział brali : radny Adam Poćwiardowski wskazał, że większość działek
objętych zmianą w planie należą do pana Krupy, który posiada decyzję zezwalającą na
wyrobek do 2031 roku. Pan Krupa do gminy corocznie płaci podatki prawie po 100 tys.
zł. Prowadzone są kontrole przez różne instytucje, gdyby były nieprawidłowości to
zostałaby wstrzymana dostawa tego popiołu- nie jest to odpad szkodliwy i nie jest to
robione z naruszeniem przepisów prawa. Wiele dróg wysypywanych jest taką szlaką. Był
jeden przypadek, o którym mówił pan wiceburmistrz na posiedzeniu komisji- miało
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miejsce poparzenie stopy przez stażystę WIOŚ podczas schładzania popiołu. Zapytał,
gdzie gmina oddaje popiół zbierany przez PWiK?.
Radny Andrzej Murawski zapytał, dlaczego spod Gdańska przyjmuje się popioły do
naszej gminy? Czy pan radny Adam Poćwiardowski chciałby przy swoim domu mieć
składowane popioły? Chcemy, aby teren powiatu sztumskiego był czysty. Prowadzenia
działalności gospodarczej w ramach koncesji nikt nie zabrania, ale nie jesteśmy za tym,
aby ściągać śmieci i odpady z innych terenów.
Zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein wyjaśnił, że wydane koncesje na wydobycie ..
funkcjonują w obrocie prawnym. Nie chcemy być terenem dla odpadów z innych terenów.
Od kilku lat nie stosujemy szlaki na drogi, jest to zabronione. Dla nas priorytetem jest
ochrona środowiska.
Radny Andrzej Murawski zapytał, czy jest prawdą, że przywożone są również odpady ze
Starogardu i Świecia?
W odpowiedzi Marcin Lipiński, kierownik, Referatu Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa poinformował, że są decyzje Starosty zezwalające na dostarczanie
odpadów ze Starogardu do 2025 roku i do końca 2018 roku ze Świecia.
Radny Adam Poćwiardowski uważa, że skoro Starostwo wydaje decyzje to WIOŚ nie
dopatruje się uchybień. Zapytał, gdzie wywozi się popioły z naszej gminy?.
W odpowiedzi na powyższe Marcin Lipiński poinformował, że popioły z terenu naszej
gminy składowane są na naszym wysypisku śmieci w Nowej Wsi.
W uzupełnieniu wcześniejszej informacji radny Adam Poćwiardowski podał, że popiół
mieszany jest z ziemią.
Zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein poinformował, że na wysypisko śmieci w Nowej
Wsi trafiają odpady od naszych mieszkańców. Nie chcemy odpadów z innych terenów.
Niech każdy zagospodarowuje ma swoim terenie. Na wydane decyzje przez inne organy
nie mamy wpływu. Dla nas priorytetem jest ochrona środowiska i ochrona życia naszych
mieszkańców.
Radna Ewa Rzeszotarska po komisji zainteresowała się tym tematem i poinformowała, że
w internecie można znaleźć wiele informacji na temat składowania odpadów w Nowej
Wsi. Odpady są składowane nieprawidłowo. Są decyzje, które zostały unieważnione.
Zapytała, czy pan radny Adam Poćwiardowski ma upoważnienie od pana Krupy do
reprezentowania jego interesów. Radny powinien reprezentować interesy gminy i swoich
wyborców.
Radny Adam Poćwiardowski w odpowiedzi poinformował, że nie jest pełnomocnikiem
pana Krupy i zawsze dbał o interesy mieszkańców. Zapytał, gdzie PEC wywozi swoje
odpady ?. Dlaczego plan nie obejmuje wszystkich działek w Nowej Wsi, po co dzielić?
Burmistrz Leszek Tabor stwierdził, że realizujemy strategię, aby na naszym terenie nie
robić składowiska odpadów z innych terenów. Mieszkańcy chcą żyć w dobrych
warunkach i czystym środowisku. Nie będziemy przyjmować cudzych odpadów i
powinniśmy trzymać się tej zasady. Dla przypomnienia podał, że nie wyraziliśmy zgody
na biogazownię w Czerninie, nie wyraziliśmy zgody dla Malborka na wysypisko śmieci
koło Wegier (Gościszewo), kolejna sprawa w Koślince … W 2015 roku mieszkańcy z
Nowej Wsi nie wyrazili zgody na przyjmowanie odpadów do ich miejscowości. Decyzje
podejmowane są bez naszej zgody, a mieszkańcy zgłaszają do gminy swoje zastrzeżenia.
Wobec wyczerpania głosów w dyskusji Przewodniczący rady Czesław Oleksiak projekt
uchwały poddał pod głosowanie- uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów 9
za, 5 głosami wstrzymującymi i jednym głosie przeciwnym. Uchwała stanowi załącznik nr
12 do niniejszego protokołu.
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6.6)

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu
Państwa, nieruchomości położonych w Sztumie, obręb 2 Miasta Sztum, wchodzących
w skład Zespołu Zamkowego w Sztumie, wpisanych do rejestru zabytków pod nr 82/N
i pod nr A-1864, z przeznaczeniem na cel publiczny związany z opieką nad zabytkami,
Zamek w Sztumie- oddział Muzeum Zamkowego w Malborku (uchwała nr
XXXIV.270.2017) 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 udział brali: radny Adam Kaszubski zapytał, czy znane są decyzje
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- prosi o więcej informacji.
W odpowiedzi zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein poinformował, że na zlecenie
Ministerstwa opracowana została koncepcja zagospodarowania Wzgórza Zamkowego,
co prawda nie jest to jeszcze oficjalny dokument, gdyż nie został formalnie
zatwierdzony, ale jest pozytywnie zatwierdzony przez Ministerstwo. Po podjęciu
uchwały wystąpimy do Ministerstwa o wyznaczenie pełnomocnika do reprezentowania
Skarbu Państwa (..).
Radny Adam Poćwiardowski prosi, aby zagłosować za tą uchwałą, gdyż jest to kolejny
krok, który nas zbliża do zagospodarowania zamku w słuszny sposób dla naszej
społeczności.
Radny Waldemar Fierek ma wątpliwości, które wyraził na posiedzeniu komisji, a
wyjaśnienia nie do końca go zadowoliły. Skarb Państwa jest pojęciem bardzo ogólnym.
Zastanawia się nad tym, czy wcześniej nie powinniśmy poznać reprezentanta Skarbu
Państwa. Dlatego też wstrzymałem się głosując nad tą uchwałą.
Zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein wyjaśniając poinformował, że darowizna, która
jest wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem może być odwołana w każdym czasie.
Uchwałę prześlemy do Ministerstwa z prośbą o wyznaczenie przedstawiciela
reprezentującego Skarb Państwa. Ponadto wystąpimy do Konserwatora Zbytków o
zgodę na darowiznę.
Radna Anna Serocka uważa, że zamek musimy przekazać, aby Skarb Państwa mógł
planować środki finansowe na jego zagospodarowanie (..).
Burmistrz Leszek Tabor zadeklarował, że po podjęciu uchwały nie podpisze
porozumienia, jeżeli nie będą zawierały warunków zaakceptowanych przez radnych.
Będę to z radnymi konsultował. Chodzi o to, aby nasze interesy zabezpieczyć, jeżeli
będę miał Waszą zgodę to dopiero podpiszę..
- uchwała przez Radę została podjęta 13 głosami za i dwoma głosami wstrzymującymi.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Sztum (uchwała nr XXXIV.269.2017) przedstawiła
Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku,
informując o pozytywnej opinii wszystkich resortowych komisji Rady MiejskiejKomisji 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
6.7)

6.8)

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Sztumie przy ul.
Paderewskiego nr 22 (uchwała nr XXXIV.271.2017) przedstawiła Iwona Wyżykowska,
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kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku, informując o pozytywnej
opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i
Bezpieczeństwa;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony, na nieruchomości stanowiące
gminny zasób nieruchomości (uchwała nr XXXIV.272.2017) przedstawiła Iwona
Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku, informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
6.9)

6.10) projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego (uchwała nr XXXIV.273.2017) przedstawiła Katarzyna
Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty informując o pozytywnej
opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu
6.11) projekt uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych (uchwała nr
XXXIV.274.2017) przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor MiejskoGminnego Zespołu Oświaty informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady
Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu
6.12) projekt uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom
niektórych oddziałów klas III Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w
Sztumie w latach szkolnych (uchwała nr XXXIV.275.2017) przedstawiła Katarzyna
Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty informując o pozytywnej
opinii resortowej komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw
Społecznych;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu
6.13) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/175/2012 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
(uchwała nr XXXIV.277.2017) przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informując o pozytywnej opinii resortowej
komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych;
W dyskusji głos zabrała radna Ewa Rzeszotarska zapytała o prawidłowość zapisu w §
6 cyt. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2017 r.
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Radca prawny Michał Grochowiecki w odpowiedzi wyjaśnił, że zaproponowany zapis
nie budzi wątpliwości.
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta - 14 głosami za i jednym głosie
przeciwnym. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu
6.14) projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2017”
(uchwała nr XXXIV.277.2017) przedstawił Marcin Lipiński, kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, informując o pozytywnej opinii resortowej
komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta - 14 głosami za i jednym głosie
przeciwnym. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu
6.15) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
(uchwała nr XXXIV.279.2017) przedstawił Marcin Lipiński, kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, informując o pozytywnej opinii resortowych
komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa i
Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
W dyskusji udział brali: radny Adam Poćwiardowski podziękował za utworzenie
funduszu sołeckiego.
Radny Waldemar Fierek również podziękował w imieniu Klubu Radnych „Razem dla
Powiśla”, gdyż nasz Klub na sesji w dniu 31 sierpnia 2016 roku apelował o utworzenie
tego funduszu.
Burmistrz Leszek Tabor stwierdził, że Budżet Obywatelski spełnił dużą rolę
edukacyjną. Mieszkańcy w wyniku swojego zaangażowania mogli decydować o
inwestycjach. Mieszkańcy decydowali o dużych środkach i realizowanych inwestycjach
w ramach tych środków. Przez to, że był Budżet Obywatelski- to zarówno fundusz
sołecki jak i BO są to fundusze, które mogły być realizowane na terenach wiejskich.
Obecnie mamy małe granty do 50 tys. zł. i sołectwa mają o tym informacje. Mam
nadzieję, że mieszkańcy wykażą zainteresowanie w tym zakresie.
Radna Ewa Rzeszotarska zapytała, czy w tej sytuacji miasto będzie pozbawione
Budżetu Obywatelskiego? W odpowiedzi Burmistrz Leszek Tabor poinformował, że w
mieście pozostanie Budżet Obywatelski.
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu
6.16) projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie
działań proekologicznych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej oraz
trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie
Miasta i Gminy Sztum (uchwała nr XXXIV.280.2017) przedstawił Marcin Lipiński,
kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa, informując o
pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa i Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu
6.17) projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu korzystania z kompleksu
rekreacyjnego ze stadionem w Sztumie (uchwała nr XXXIV.278.2017) przedstawił
Bogdan Owsiany, zastępca dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury, informując o
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pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa i Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju;
- 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.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że w okresie międzysesyjnym:
1) 08 marca 2017 r. wpłynęło od ZNP Oddział w Sztumie pismo w sprawie opinii do uchwały
Rady Miejskiej w dnia 22 lutego br. w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2) 17 marca br. wpłynęła pozytywna opinia Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
wprowadzonego ustawa – Prawo oświatowe, prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum.
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) Radny Piotr Ostrowski na komisji wnioskował o wycięcie enklawy topól w Gościszewie,
naprzeciwko zakładu wulkanizacyjnego oraz usunięcie suchych drzew w parku.
2) Radny Bartosz Mazerski zgłosił wniosek grupy młodych ludzi, aby zadanie ujęte w
Budżecie Obywatelskim na 2017 rok dotyczące budowy placu sportowego opartego na
ćwiczeniach siłowych włączyć do tegorocznego budżetu. Ponadto zgłosił, aby na boisku
tartanowym przy bulwarze wymalować linie oraz naprawić ogrodzenie.
3) Radny Adam Poćwiardowski zapytał, kiedy zostaną załatane dziury na drodze w
Zajezierzu? Kiedy zostanie pozyskany destrukt z remontowanej ulicy Mickiewicza w
Sztumie i wykorzystany na remonty dróg?
4) Radny Tomasz Litwin zapytał o remont II etapu na Osiedlu Sierakowskich oraz na jakim
etapie jest I etap oraz czy zadania te zostaną połączone ?
Ad pkt 8 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
1) Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa w odpowiedzi

2)

3)

4)

5)

na pytanie radnego Piotra Ostrowskiego w sprawie wycinki enklawy topól i suchych drzew w
Gościszewie poinformował, że otrzymaliśmy ze Starostwa decyzje zezwalające na wycinkę
drzew.
Ryszard Wirtwein, zastępca burmistrza w odpowiedzi na wniosek radnego Bartosza
Mazerskiego poinformował, ze przeanalizujemy wniosek dotyczący uwzględnienia w budżecie
budowy placu sportowego opartego na ćwiczeniach siłowych. W uzupełnieniu Leszek Tabor,
burmistrz dodał, że ci młodzi ludzie zainteresowani budową placu sportowego musieliby się
włączyć w realizację tego wniosku…
Wnioski zgłoszone przez radnego Bartosza Mazerskiego dotyczące namalowania linii na
boisku tartanowym przy plaży miejskiej oraz naprawę ogrodzenia na boisku Marcin Lipiński
przyjął do realizacji.
Marcin Lipiński w odpowiedzi nas pytanie radnego Adama Poćwiardowskiego w sprawie
naprawy dróg gruntowych wyjaśnił, że jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu. Obecnie trwa
podpisywanie umowy. W uzupełnieniu Ryszard Wirtwein, zastępca burmistrza dodał, że prace
remontowe dróg ruszyły po okresie zimowym oraz niebawem pozyskany destrukt będzie do
naszej dyspozycji przeznaczony na remonty dróg.
W odpowiedzi na pytanie radnego Tomasza Litwina w sprawie realizacji inwestycji na Osiedlu
Sierakowskich Marcin Lipiński wyjaśnił, że zadanie to będzie realizowane jako jedna
inwestycja. W pierwszej kolejności zostanie wykonany wjazd na osiedle, zostanie
wyremontowany fragment drogi oraz wyremontowany parking na osiedlu. Mamy uzgodnione
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ze Spółdzielnią Mieszkaniową, że jeżeli zostanie przekroczona kwota z Budżetu
Obywatelskiego to Spółdzielnia dołoży brakujące środki.
Ad pkt 9 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak podał harmonogram posiedzeń komisji Rady
Miejskiej oraz termin następnej XXXV sesji Rady:
1) Komisja Rewizyjna- 10.04.2017r. o godz. 16,oo
2) Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych- 24.04.2017 r. o godz. 10,oo
3) Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa- 24.04.2017r. o godz. 14,oo
4) Komisja Rewizyjna- 25.04.2017r. o godz. 16,oo
5) Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju – 26.04.2017r. o godz. 14,oo
6) XXXV sesja Rady Miejskiej – 10.05.2017r. o godz. 15,oo
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej Przewodniczący
Rady Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania obrad od godz. 15,oo do 19,oo

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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