PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół nr XXXV.2017
z obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 10 maja 2017 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Sztumie dokonał Przewodniczący
Rady Czesław Oleksiak. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: burmistrza, zastępcę
burmistrza, zaproszonych gości, sekretarza Miasta i Gminy, skarbnika 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 brało 12 radnych. Nieobecni radni: Bartosz Mazerski, Anna Serocka i
Adam Poćwiardowski. W trakcie obrad doszła radna Anna Serocka- rada obradowała w 13osobowym składzie.
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:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie ewentualnie zgłoszonych zmian do porządku obrad.
Część uroczysta sesji: wręczenie listu gratulacyjnego Państwu Katarzynie i Jakubowi Gossa za
zdobycie głównej nagrody w IV Międzynarodowym Kongresie Firm Rodzinnych w Poznaniu
w kategorii mikroprzedsiębiorstwo.
Zatwierdzenie protokołów nr XXXIII.2017 i XXXIV.2017 z obrad sesji Rady Miejskiej. Protokoły
do wglądu wyłożone są w Biurze Rady oraz przesłane adresy e-mailowe radnych.
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności międzysesyjnej.
Przedłożenie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016- przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor
Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na rok 2017,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017- 2021- pkt 8/1 i 2
przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,

zmiany uchwały Nr XXX.218.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sztum,
4) zmiany uchwały Nr XXX.220.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi3)

pkt 8/3 i 4 przedstawi Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,

wniesienia aportem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sztumska Wieś oraz innych
urządzeń i nieruchomości gruntowych z gminnego zasobu do zasobu Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie wpisanego do KRS pod numerem
0000127884, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
6) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie umową darowizny, nieruchomości zabudowanej
budynkiem oznaczonym nr 14, położonym w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego na działce nr
5)
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279/37 i 279/219, Sztumskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Sztumie przy ul. Reja 13,
z przeznaczeniem na realizację celu publicznego- pkt 8/5 i 6 przedstawi Iwona Wyżykowska, kierownik
Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku,
7)

ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych i z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania- pkt 8/7
przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad – dopisuje
się pkt 6.1) - przedłożenie sprawozdania finansowego miasta i gminy za rok 2016,
sprawozdanie finansowe Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2016. Dotychczasowy pkt 6
staje się pkt. 6.2)
- innych propozycji zmian do porządku obrad nie zgłoszono. Rada obradowała z powyższym
porządkiem obrad i wniesioną autopoprawką. Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu.
Ad pkt 3 Część uroczysta sesji: wręczenie listu gratulacyjnego Państwu Katarzynie i Jakubowi
Gossa za zdobycie głównej nagrody w IV Międzynarodowym Kongresie Firm Rodzinnych w
Poznaniu w kategorii mikroprzedsiębiorstwo. Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił
głosu Burmistrzowi Leszkowi Taborowi, który poinformował, że firma rodzinna „Iskra”
zasługuje na takie wyróżnienie i nie jest to firma, która została utworzona wyłącznie w celach
biznesowych, ale i społecznych. Firma jest aktywna na różnych polach (..), sama pozyskuje
środki finansowe. Jest jednym z pierwszych pionierów zakładania spółdzielni, gdziekolwiek
Jesteście, to Jesteście na najwyższym poziomie. Burmistrz wręczył list gratulacyjny: W imieniu
mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, władz samorządowych oraz własnym pragniemy złożyć
serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania w związku ze zdobyciem głównej nagrody w
konkursie Firma Rodzinna Roku 2017 w kategorii mikroprzedsiębiorstwo podczas IV
Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych w Poznaniu. Państwa firma powstała z pasji
do jeździectwa. Umożliwia swoim pracownikom łączenie własnego rozwoju zawodowego z
miłością do koni. Swoją pasją dzielą się państwo z najmłodszymi prowadząc prelekcje w
szkołach i przedszkolach. Stajnia cyklicznie organizuje pikniki, podczas których propaguje
zdrowy styl życia oraz jest założycielem Spółdzielni Socjalnej, która realizuje akcje na rzecz
społeczności Powiśla. Życzymy Państwu dalszych sukcesów osobistych oraz satysfakcji i
zadowolenia z realizacji wszelkich zamierzeń.
Panu Jakubowi Gossa złożono gratulacje i wręczono okolicznościową wiązankę kwiatów.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przekazał życzenia niesłabnącej działalności.
Pan Jakub Gossa nie ukrywał wzruszenia, że mógł znaleźć się w tym miejscu, a w
Międzynarodowym Kongresie Firm Rodzinnych w Poznaniu znaleźć się na szczycie mikro
przedsiębiorców. „Iskra” w tym roku kończy 18 lat i zaprasza na 18tkę- na dużą uroczystość w
miesiącu wrześniu. Najważniejszą rzeczą jest to, że znajduje się wśród społeczności lokalnej,
wśród osób życzliwych naszej rodzinie. Trzy pokolenia biorą udział w rozwijaniu działalności
„Iskry”. Jednym z naszych celów jest promowanie naszego regionu. Może zapewnić, że
turystyka na naszym małym „Powiślu” będzie się rozwijała. Dziękuje serdecznie za to
zaproszenie.
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Ad pkt 4 Zatwierdzenie protokołów nr XXXIII.2017 i XXXIV.2017 z obrad sesji Rady
Miejskiej. Protokoły do wglądu wyłożone były w Biurze Rady oraz przesłane adresy e-mailowe
radnych. Radni zapoznali się z treścią protokołów, uwag nie zgłosili i protokoły podpisali;
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak protokoły poddał pod głosowanie:
Protokół nr XXXIII.2017 – protokół w wyniku głosowania zatwierdzono jednogłośnie- 12
głosami za
Protokół nr XXXIV.2017– protokół w wyniku głosowania zatwierdzono jednogłośnie- 12
głosami za
Godz. 15,20 w dalszych obradach uczestniczyła radna Anna Serocka- stan rady 13 osób.
Ad pkt 5 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor przedstawił informację z działalności
międzysesyjnej.
- Rada przyjęła do akceptującej wiadomości przedstawioną informację. Informacja stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 6 Zgodnie z porządkiem obrad Burmistrz Miasta i Gminy Leszek Tabor na ręce
Przewodniczącego Rady przedłożył następujące dokumenty, które radni otrzymali na adresy
e-mailowe::
5.1)
sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Sztum za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem
finansowym Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2016- sprawozdanie stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu,
5.2)
sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2016”- sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 7 Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016- przedstawiła Sylwia Mackiewicz,
dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- przedstawioną ocenę zasobów (..) Rada przyjęła do akceptującej wiadomości. Ocena zasobów
pomocy społecznej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad pkt 8.1) Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił
głosu Danucie Wiatrowskiej, Skarbnikowi Miasta i Gminy, która przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 (uchwała nr XXXV.281.2017) informując
o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów Publicznych
i Rozwoju,
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie-13 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu
8.2) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum
na lata 2017- 2021 (uchwała nr XXXV.282.2017) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik
Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji
Finansów Publicznych i Rozwoju,
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu
8.3) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX.218.2016 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta i gminy Sztum (uchwała nr XXXV.283.2017) przedstawił Marcin Lipiński, kierownik
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Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa informując o pozytywnej opinii resortowej
Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu
8.4) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX.220.2016 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała nr XXXV.284.2017) przedstawił Marcin
Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa informując o
pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej
i Bezpieczeństwa;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu
8.5) projekt uchwały w sprawie wniesienia aportem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Sztumska Wieś oraz innych urządzeń i nieruchomości gruntowych z gminnego zasobu do
zasobu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sztumie wpisanego do
KRS pod numerem 0000127884, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (uchwała nr
XXXV.285.2017) przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady MiejskiejKomisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu
8.6) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie umową
darowizny, nieruchomości zabudowanej budynkiem oznaczonym nr 14, położonym w Sztumie
przy ul. Nowowiejskiego na działce nr 279/37 i 279/219, Sztumskiemu Centrum Kultury z
siedzibą w Sztumie przy ul. Reja 13, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego (uchwała
nr XXXV.286.2017) przedstawiła Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania
Przestrzennego i Majątku informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady MiejskiejKomisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta jednogłośnie- 13 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu
8.6) projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych i z
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również
trybu ich pobierania(uchwała nr XXXV.287.2017) przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informując o pozytywnej opinii resortowej
Komisji Rady Miejskiej- Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych;
- w wyniku głosowania uchwała przez Radę została podjęta wynikiem głosów: 12 za przy
jednym głosie przeciwnym. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu
Ad pkt 9 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynął
wniosek Lekkoatletycznego Klubu Sportowego ZANTYR Sztum o wsparcie finansowe
I Festiwalu Biegowego 3 MAJA w Sztumie wraz z XXVII Międzynarodowym Sztumskim
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Biegiem Solidarności 3 MAJA, I Maratonem Dolnego Powiśla, III Mistrzostw Polski
Pracowników Służby Więziennej w biegu na 10 km, biegi dla dzieci i młodzieżowy oraz marsz
Nordic Walking. Na ten cel z Funduszu Rady przeznaczyłem 300 zł.
Radni zgłosili następujące interpelacje, zapytania i wnioski:
Radny Andrzej Murawski podziękował radnym za wsparcie finansowe na zakup kiełbasek
dla wędkarzy, którzy od wielu lat organizują zawody wędkarskie.
2) Radny Tomasz Litwin zapytał, czy zostanie dotrzymany termin planowanego zakończenia31 sierpnia br. inwestycji dotyczącej modernizacji ulicy Mickiewicza i budowy ronda.
Kiedy planowany jest remont na Osiedlu Sierakowskich?. W nawiązaniu do prezentowanej
makiety nowego ronda i postaci sportowców zapytał, czy jest to związane z jakąś nazwą
ronda?.
3) Radny Adam Kaszubski zapytał, czy są plany remontu drogi dojazdowej na teren
rekreacyjny przy Jeziorze Zajezierskim. W dniu wczorajszym Komisja Rewizyjna
dokonywała kontroli w tamtym rejonie i stwierdziła, że dojazd tą drogą jest bardzo
utrudniony. Na jakim etapie jest remont dróg przy ulicy Witosa i Pieniężnego?. Czy zostały
podjęte działania w kierunku utworzenia Karty Mieszkańca?
4) Radna Ewa Rzeszotarska zapytała, czy jest odpowiedź z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w sprawie naszego zamku?.
1)

Ad pkt 10 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (..) Marcin Lipiński w odpowiedzi na
pytanie radnego Tomasza Litwina w sprawie terminu realizacji inwestycji dotyczącej
modernizacji drogi przy ulicy Mickiewicza poinformował, że inwestor, którym jest
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zgłaszał zagrożenia terminu
zakończenia inwestycji. Remont na Osiedlu Sierakowskich- wprowadzono środki do
budżetu na tą inwestycję i chcemy zrealizować w ramach jednego zadania, w tym roku.
Zastępca burmistrza Ryszard Wirtwein ustosunkował się do kolejnego pytania
informując, że propozycja rzeźb na nowym rondzie nie ma związku z nazwą. Na nazwę
ronda zostanie ogłoszony konkurs.
2) Marcin Lipiński w odpowiedzi na pytanie radnego Adama Kaszubskiego w sprawie
remontu drogi w Zajezierzu wyjaśnił, że co roku droga przez nas jest naprawiana.
Natomiast na remont ulicy Witosa i Pieniężnego trwają prace projektowe- uzgodniono
przebieg kolektora i odprowadzania wód. Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i
Gminy udzieliła odpowiedzi na kolejne pytanie radnego dotyczące Karty Mieszkańca,
wyjaśniła, że kiedy pan radny zgłaszał ten wniosek to powoływał się na Kartę Mieszkańca
z Malborka- w tym roku Malbork się wycofał. Pomagamy naszym Mieszkańcom- jest
m.in. Karta Dużej Rodziny. Rozmawiałam z panią dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej i nie jesteśmy obecnie w takim momencie abyśmy mogli
zaproponować Mieszkańcom taką Kartę.
3) Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na pytanie radnej Ewy Rzeszotarskiej
poinformował, że nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Do rozmów upoważniony jest dyrektor Muzeum Zamkowego
1)
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w Malborku. Minister Jarosław Sellin publicznie oświadczył, że sztumski zamek ma być
filią zamku malborskiego (..).
Ad pkt 11 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak podał harmonogram posiedzeń komisji Rady
Miejskiej i termin następnej- absolutoryjnej sesji
1) Komisja Rewizyjna- 15 maja 2017 roku (poniedziałek) o godz. 16,oo
2) Komisja Rewizyjna- 24 maja 2017 roku (czwartek) o godz. 16,oo
3) Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych - 29 maja 2017roku (poniedziałek) o
godz. 10,oo
4) Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa- 29 maja 2017roku
(poniedziałek) o godz. 14,oo
5) Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju - 30 maja 2017 roku (wtorek) o godz. 14,oo
6) Komisja Rewizyjna- 01 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 14,oo
7) XXXVI sesja Rady Miejskiej- 14 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 15,oo

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXV sesji Przewodniczący Rady Miejskiej
Czesław Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania obrad od godz. 15,oo do 17,oo

Protokołowała:

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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