PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

PROTOKÓŁ Nr XXXIII.2017
z obrad XXXIII sesji RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 22 lutego 2017 r.
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XXIII sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: Burmistrza. zastępcę Burmistrza, kierowników
jednostek gminnych, zaproszonych gości, Pana Senatora Leszka Czarnobaja, sportowca Pana
Adriana Długokęckiego, dyrektorów placówek oświatowych, sołtysów, radnych powiatowych,
media- przedstawicieli prasy lokalnej i telewizji, pracowników urzędu i radnych Rady Miejskiej.
Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15- osobowy skład Rady w obradach udział brało 13
radnych. Dwóch radnych zgłosiło telefonicznie swoje spóźnienie. Tj. Sylwia Monkielewicz oraz Piotr
Ostrowski
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. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie ewentualnie zgłoszonych zmian do porządku.
3. Zatwierdzenie Protokołu nr XXXII.2016 z obrad sesji Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30
stycznia 2017 roku. Protokół do wglądu w Biurze Rady Miejskiej i wysłany na adresy e-mailowe
Radnych.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności międzysesyjnej.
5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmiany w budżecie gminy na rok 2017,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017-2021- pkt 5/1-2
przedstawi Danuta Wiatrowska, skarbnik Miasta i Gminy
3) sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 204 położonej w obrębie
geodezyjnym Biała Góra
4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Barlewice w
miejscowości Czernin przy ul. Akacjowej i Topolowej z przeznaczeniem na poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległym osobom, które zamierzają te
nieruchomości nabyć- pkt 5/3 i 4 przedstawi Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego i Majątku
5) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
przedstawi Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad w punkcie 2
odbędzie się część uroczysta, zostaną wręczone gratulacje dla Pana Adriana Długokęckiego, ponadto
zabierze głos Pan Senator Leszek Czarnobaj. W pkt 5. proszę dopisać „ Ocena prawna sytuacji
wynikłej w dniu 25.01 br. na spotkaniu z-cy burmistrza z sołtysami. W związku z tym, że gościmy
dziś Pana Senatora Czarnobaja, uchwała dotycząca szkół będzie przedstawiana jako pierwsza.
Przewodniczący Rady stwierdził, że rada będzie obradowała zgodnie z przesłanym porządkiem
obrad oraz z wniesioną autopoprawką.
1|Str o n a

PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
W dalszej części obrad udział brał radny Piotr Ostrowski- stan rady 14 osób.
Ad pkt 2 Część uroczysta: Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak oraz Burmistrz Miasta
i Gminy Leszek Tabor wręczyli list gratulacyjny dla Pana Adriana Długokęckiego. Pan Adrian
Długokęcki 11 lutego w Hali Stulecia we Wrocławiu zdobył tytuł Mistrza Polski w ramach „Debiutów
Polskiego Związku Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego 2017” w kat. do 174 cm. Nowy Mistrz
Polski trenuje od 9 lat, co wymaga spędzania na siłowni, aż sześciu dni w tygodniu. Sporty siłowe to
jednak nie tylko dbałość o atletyczną sylwetkę. Konieczne jest łączenie treningów siłowych z
biegowymi oraz bardzo ścisła dieta z uwagi na surowe rygory wagowe podczas startów.
Solenizantem w okresie międzysesyjnym był wiceburmistrz Ryszard Wirtwein. Solenizantowi
złożono życzenia oraz wręczono okolicznościową wiązankę kwiatów.
Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak udzielił głosu Panu Senatorowi Leszkowi
Czarnobaj.
Pan Leszek Czarnobaj przywitał wszystkich serdecznie. Poinformował, że jest dalej członkiem
komisji budżetu i finansów. Po raz pierwszy w tej kadencji nie brał udziału przy uchwaleniu budżetu.
Ustawy, które były uchwalane nazywają ustawami kolumnowymi z tego względu, że zostały
uchwalone w sali kolumnowej bez udziału mediów i opozycji. Jedną z ustaw była ustawa nazywana
„trzcinowa”. Tj. ustawa, która pozwala bez żadnych pozwoleń wycinać w całej Polsce drzewa.
Senator nie pochwala tej ustawy. Jak również jest przeciwny reformie oświatowej. Uważa, że ustawa
ta nie przyniesie nic dobrego dla społeczeństwa.
Ad pkt 3 Protokół nr XXXII.2017 z dnia 30.01.2017 r z obrad sesji Rady Miejskiej 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 :
- Protokół nr XXXII.2017- w wyniku głosowania protokół zatwierdzono jednogłośnie- 14 głosami za
Ad pkt 4 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor przedstawił informację z działalności
międzysesyjnej.
- przedstawiona informacja została przez Radę przyjęta do akceptującej wiadomości. Informacja
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 5 Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Oleksiak udzielił głosu Panu Radnemu
Kazimierzowi Barańskiemu.
Radny Kazimierz Barański złożył oświadczenie 11 sołtysów wobec sytuacji, która zaistniała 25
stycznia br. Poinformował, że dnia 25 stycznia br. wiceburmistrz zaprosił sołtysów na spotkanie
robocze dotyczące omówienia remontu dróg. Zostali zaproszeni drogą mailową oraz pocztą
tradycyjną. W spotkaniu chciała wziąć udział osoba nie zaproszona. Zapytał Panią mecenas Monikę
Forkiewicz czy Pan wiceburmistrz miał prawo wyprosić ze spotkania roboczego osobę nie
zaproszoną nawet gdyby to był dziennikarz.
W odpowiedzi Pani mecenas Monika Forkiewicz poinformowała, o tym, że prawo każdego
obywatela do informacji działalności organu publicznego w Polskim prawie wynika z ustawy
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zasadniczej z konstytucji. Obywatel ma prawo do uzyskania informacji działalności organu władzy
publicznej oraz osób pełniących funkcję publiczną. Robocze spotkanie organizowane przez zastępcę
burmistrza z sołtysami nie jest posiedzeniem organu kolegialnego tj. rady gminy czy posiedzenia
komisji. W jej ocenie zastępca burmistrza miał prawo odmówić wstępu na spotkanie osobie nie
zaproszonej. Jako prawnik podkreśla, że dziennikarzy obowiązują te same ograniczenia, co
wszystkich obywateli. Dziennikarze mają obwiązek podporządkować się zasadom obowiązującym
na danym terenie.
W dalszych obradach uczestniczyła radna Sylwia Monkielewicz – stan rady 15 osób.
Ad pkt 5 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Sztumie :
5.1) projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 przedstawiła Danuta
Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej komisji
rady Miejskiej, tj. Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju
.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiaka poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały:
uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za i stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu
5.2)

projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021
przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii
resortowej Komisji Rady Miejskiej, tj. Komisji Finansów Publicznych i
Rozwoju
;
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za i stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu

5.3)

projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor MiejskoGminnego Zespołu Oświaty w Sztumie informując o pozytywnej opinii wszystkich
resortowych Komisji Rady Miejskiej
W dyskusji zabrał głos radny Bartosz Mazerski informując, że uczestniczył z Panem
Burmistrzem Leszkiem Taborem w spotkaniach organizowanych przez rady pedagogiczne
z rodzicami i radami rodziców. Przedstawiony projekt uchwały dotyczący sieci szkół nie
budził większych zastrzeżeń i wątpliwości. Rodzice jak i rady pedagogiczne wyrażali się
pozytywnie o projekcie sieci szkół
.
- uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za, przy jednym
głosie wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu

Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak ogłosił 20 minutową przerwę w obradach tj. od 16;30-16;50.

5.4)

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 204
położonej w obrębie geodezyjnym Biała Góra przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik
Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii resortowej
Komisji Rady Miejskiej, Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej- uchwała przez Radę została
podjęta wynikiem głosów 15 za Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

5.5)

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie
geodezyjnym Barlewice w miejscowości Czernin przy ul. Akacjowej i Topolowej
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z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległym
osobom, które zamierzają te nieruchomości nabyć 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 podjęta jednogłośnie- 15 głosami za. Uchwała
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 6 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
1) Radna Sylwia Monkielewicz przekazała wniosek mieszkańca o suchej wierzbie płaczącej
znajdującej się na nowym deptaku, która stwarza zagrożenie. Jak również o zdewastowanej
lampie na deptaku.
2) Radna Elżbieta Wysocka zgłosiła awarię lampy na osiedlu w Postolinie przy posesji nr 23.
3) Radny Adam Poćwiardowski zgłosił następujące wnioski i zapytania
:
a) Jaka grupa z grupy PKP nie wyraziła zgody na oświetlenie przy nowej ścieżce?
b) zapytał o kosztorys mieszkań komunalnych
,
c) prosił na ostatniej sesji o przygotowanie uchwały funduszu sołeckiego. Na jakim jest etapie?
d) Prosi o podanie ogólnej liczby nauczycieli we wszystkich szkołach w Sztumie z wydzieleniem
nauczycieli z gminy Sztum oraz nauczycieli z pozostałych gmin
,
e) zapytał dlaczego blokuje się na stronie Miasta i Gminy Sztum radnego oraz panią sołtys Sylwię
Celmer i sołtysa Jacka Krupę
.
f) zapytał o remont drogi w Nowej Wsi. Czy termin 3 letniej gwarancji minął ?
4) Radny Adam Kaszubski zapytał, czy inwestycja nowego stadionu została już całkowicie
zakończona. Czy jest już regulamin korzystania ze stadionu miejskiego? Kiedy planuje się
uroczyste otwarcie stadionu?. Zasugerował rozważyć nazwą dla stadionu.
5) Radny Waldemar Fierek zapytał, czy echa ustawy trocinowej dotarły również do Sztumu?
6) Radna Anna Serocka zapytała, czy możemy w naszej hali targowej zabezpieczyć przewiewy,
które są w górnej części hali?
7) Radny Piotr Ostrowski zgłosił na poprzedniej sesji problem suchych drzew w parku oraz azyl
topól w Gościszewie. Odbyła się wizja lokalna odnośnie tego drzewostanu. Zapytał, co w tym
zakresie zrobiono? Zgłosił również problem drogi gruntowej w Gościszewie w kierunku gorzelni.
8) Radny Kazimierz Barański zapytał, czy jest możliwość przy osiedlowym klubie w Czerninie
postawić blaszak? Korzystając z głosu poinformował, że kilka dni temu odwiedził go Pan, który
dziś filmuje sesję Rady Miejskiej i chciał , żeby udzielił mu wywiadu. Wszystko działo się przed
jego blokiem. Nie chciał udzielić wywiadu, ale z racji jego gościnności zaprosił go do swojego
mieszkania aby prywatnie porozmawiać. Został tam nagrany bez jego zgody.
9) Radny Tomasz Litwin zapytał kiedy będzie naprawiona droga do Ramz Małych. Zapytał czy
byłaby możliwość zamontowania lamp przy ul. Sadowej w Czerninie oraz oświetlenia
przystanków autobusowych. Poinformował, że w Goraju na przystanku autobus szkolny
zawracając uszkadza drogę gminną. Spytał również czy jest możliwość dołożenia płyt między
blokami w Goraju.
10) Radny Bartosz Mazerski zgłosił wniosek o pomoc dla Agnieszki Borowskiej. Proponuje, aby do
wiosny stadion był dla Agnieszki drugim domem, a mianowicie pracą.

Ad pkt 7 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Odpowiedzi na pytanie radnej Sylwii Monkielewicz oraz radnej Elżbiety Wysockiej udzielił
Marcin Lipiński, kierownik GKiB poinformował, iż podejmowane są działania do usunięcia
wierzby. Jak również zostanie zlecona naprawa lampy.
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Burmistrz Leszek Tabor poinformował, iż w sprawie funduszu sołeckiego rada zajęła już
stanowisko.
Na temat osób zablokowanych w internecie wypowiedziała się Daria Mietlewska-Dura
informując, że musi to zweryfikować
.
Ryszard Wirtwein, zastępca burmistrza poinformował, że roboty są objęte 3 letnią gwarancją. Jak
warunki pogodowe pozwolą zostanie ustalony przegląd usterki i zostanie to naprawione.
Lidia Ruszała, kierownik Referatu IiZP udzieliła odpowiedzi dotyczącej stadionu informując o
zakończeniu zadania i odebraniu go. Nadzór budowlany nie miał zastrzeżeń. Adam Karaś,
dyrektor SCK dodał, że jesteśmy na etapie wyposażania wnętrza stadionu oraz opracowania
regulaminu korzystania z obiektu.
Ryszard Wirtwein zastępca burmistrza poinformował radną Annę Serocką o tym, że
w najbliższym czasie nie przewiduje się zabezpieczenia przewiewów w hali targowej.
Marcin Lipiński, kierownik Referatu GKiB udzielił odpowiedzi radnemu Piotrowi
Ostrowskiemu informując, że został złożony wniosek do starostwa. 6 marca jest otwarcie ofert
przetargowych na bieżące utrzymanie dróg gruntowych i wtedy przystąpimy do gruntowych
remontów.
Adam Karaś dyrektor SCK poinformował, o możliwości postawienia blaszaka. Kwestia jest tylko
do przedyskutowania miejsca usytuowania tego blaszaka.
Odpowiedzi na temat zniszczonej drogi w Goraju udzielił Ryszard Wirtwein zastępca burmistrza
informując, że jest to teren Agencji Nieruchomości Rolnej. W zakresie dowozu i odbioru dzieci
utwardziliśmy teren przewoźnikowi. Marcin Lipiński dodał, że w warunkach wiosennych droga
w Czerninie zostanie zrobiona.
Ad pkt 8 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna sesja planowana jest na
na 29 marca 2017 roku (środa) o godz. 15,oo
Posiedzenia komisji planowane są w następujących terminach:
1) Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa – 16 marca 2017 roku (czwartek) o
godz. 14,oo
2) Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – 20 marca 2017 roku (poniedziałek) o godz.
10,oo
3) Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju –20 marca 2017 roku (poniedziałek) o godz. 14,oo
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXIII sesji Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania obrad od godz. 15;oo do 17;35

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Marzena Piotrowska
Czesław Oleksiak

5|Str o n a

