PROTOKÓŁ Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Protokół XXXVII.2017
z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 14 czerwca 2017 roku
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Sztumie dokonał Przewodniczący
Rady Czesław Oleksiak. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: burmistrza, zastępcę
burmistrza, zaproszonych gości, 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 będącymi przedmiotem obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku
3. Zatwierdzenie protokołów nr XXXIV i XXXV z 2017 roku z obrad sesji Rady Miejskiej.
Protokoły do wglądu wyłożone w Biurze Rady Miejskiej.
4.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności
międzysesyjnej.

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną dot. wydatków i
procedury tankowania paliwa przez Ochotniczą Straż Pożarną Postolin podczas pożaru w
Polaszkach- przedstawi Adam Kaszubski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
6. Koncepcja utworzenia nowego cmentarza komunalnego w Zajezierzu - przedstawi Leszek
5.

Witkowski, projektant.
7.

Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i
Gminy Sztum za rok 2016:
a) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania (..),
b) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z
wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2016- pkt 7.1a i b) przedstawi Danuta
Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,
c)

opinie komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdań finansowych i sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2016- przedstawią przewodniczący

komisji,
d) dyskusja,
e) przegłosowanie uchwały.
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu

Miasta i Gminy za rok 2016:
a) uchwałę Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum- przedstawi Adam Kaszubski, przewodniczący
Komisji Rewizyjnej,
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b) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Sztumie- przedstawi Adam Kaszubski,
c) dyskusja,
d) przegłosowanie uchwały absolutoryjnej - projekt uchwały przedstawi Czesław Oleksiak,
przewodniczący Rady Miejskiej,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Sztumskiego Centrum Kultury w

Sztumie- projekt uchwały przedstawi Kazimiera Dembińska, Główna Księgowa SCK,
4) zmiany w budżecie gminy na rok 2017,
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2021- pkt 7/4 i 5 przedstawi Danuta
Wiatrowska,

6)

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz określenia jej przebiegu (nr
ewidencyjny 160 Koniecwałd ),

7)

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz określenia jej przebiegu (nr
ewidencyjny 250, 295 i 297 Koniecwałd ) - pkt 4/1-2 przedstawi Marcin lipiński, kierownik
Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 3 Miasta Sztum
przy ul. Pieniężnego z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej osobom, które zamierzają tę
nieruchomości nabyć,
9) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonych nr
212/8 i nr 223/18, położonych w Białej Górze,
8)

10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w

Gościszewie,

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Kępinie,
12) przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w obrębie Zajezierze, obrębie III m. Sztum i częściowo w obrębie
Sztumska Wieś- pkt 7/8- 12 przedstawi Agnieszka Topolewska- Reksa, inspektor Referatu
11)

Planowania Przestrzennego i Majątku,
13)

określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert - przedstawi
Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty,

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Sztum i
nadania jej statutu- przedstawi Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy.
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
10. Zakończenie obrad.
14)

Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak zgłosił autopoprawkę do porządku obrad w pkt 3 po
zatwierdzeniu protokołów wprowadza się część uroczystą, w której nastąpi wręczenie aktów
powierzenia stanowiska dyrektorom szkół
Nie zgłoszono innych zmian do porządku obrad- Rada obradowała zgodnie z przesłanym
porządkiem obrad i wniesioną autopoprawką.
Część uroczysta: Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że w wyniku reformy
oświatowej należało przeprowadzić postępowanie konkursowe na wybór dyrektorów szkół
podstawowych - w wyniku postępowania konkursowego przeprowadzonego w dniu 17 maja
2017 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie została - Pani
Aldona Ruszkowska (na sesji nieobecna), dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
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Maksymiliana Golisza w Sztumie została Pani Agnieszka Bogucka. W związku z przejściem
na emeryturę pani Renaty Jagielskiej dyrektorem Publicznego Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 1 im. „Kubusia Puchatka” w Sztumie została Pani Agnieszka Jagielska.
Przewodniczący Rady złożył gratulacje życząc zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Burmistrz Leszek Tabor wręczył akty powierzenia na stanowiska dyrektorów życząc dużo
satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy na powierzonym stanowisku. Przewodniczący
Rady wręczył Paniom okolicznościowe wiązanki kwiatów.
Kontynuując część uroczystą Przewodniczący Rady poinformował, że solenizantem w okresie
międzysesyjnym był pan Leszek Tabor, burmistrz Miasta i Gminy- wręczono okolicznościową
wiązankę kwiatów i złożono życzenia.
Ad pkt 3 Protokoły nr XXXIV i XXXV z 2017 roku z obrad sesji Rady Miejskiej do wglądu
wyłożone były w Biurze Rady Miejskiej. Radni zapoznali się z treścią protokołów i protokoły
podpisali- uwag nie zgłosili. Przewodniczący Rady protokoły poddał pod głosowanie.
Protokół nr XXXIV.2017 – w wyniku głosowania protokół zatwierdzono jednogłośnie- 15
głosami za.
Protokół nr XXXV.2017 – w wyniku głosowania protokół zatwierdzono jednogłośnie- 15
głosami za.
Ad pkt 4 Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum, który przedstawił informację gminnych z działalności
międzysesyjnej. Informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 5 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Kaszubski przedstawił sprawozdanie z
przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną dot. wydatków i procedury tankowania
paliwa przez Ochotniczą Straż Pożarną Postolin podczas pożaru w Polaszkach. Sprawozdanie
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad pkt 6 Koncepcję utworzenia nowego cmentarza komunalnego w Zajezierzu przedstawił
Leszek Witkowski, projektant. Poinformował między innymi, że teren obecnego i
nowoprojektowanego cmentarza dzieli droga gminna jednak całość kompleksu zaprojektowano
jako rozwinięcie kompozycyjne istniejącego cmentarza. Główny trzon przestrzenny rozbudowy
będzie odrębnym założeniem parkowym, stanowić będą zielone aleje, wzdłuż których
projektuje się powierzchnie grzebalne. Aleje z drzewami o pokroju kolumnowym, przecinać
będą się w punkcie centralnym tworzą okrągły plac, nazwany placem tolerancji. Plac oparty na
tarczy zegara słonecznego z rabatami kwiatów, wieńczy szklany „niematerialny” obelisk z
„materialnymi” stalowymi tabliczkami zawierającymi inskrypcje zarówno świeckie jak i
religijne będące zapisami myśli i idei, które pozostają w pamięci potomnych. Wokół placu
zaprojektowano kolumbarium składające się docelowo z 22 wolnostojących obłożonych
płytami kamiennymi modułów. Na każdy moduł składa się: 18 nisz zamkniętych płytami
epitafium, 18 wnęk na znicze i 18 uchwytów ze stali nierdzewnej na cięte kwiaty. Całość tworzy
koncentryczny, oparty na dwóch pierścieniach, ażurowy układ przestrzenny, który stanowi
dopełnienie placu. Założenie nowej części cmentarza „oplata”: stalowe ogrodzenie, droga
gospodarcza oraz zieleń izolacyjna strefująca powierzchnie grzebalne. Ponadto wykonany
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zostanie remont istniejącej kaplicy. Planuje się takie prace jak: remont istniejących schodów,
malowanie ścian i nowa okładzina wewnątrz budynku, odnowienie elewacji zewnętrznej,
wymiana stolarki..- przedstawiona informacja została przez Radę przyjęta do akceptującej
wiadomości.

Ad pkt 7 Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1a) Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak udzielił głosu
Danucie Wiatrowskiej, Skarbnikowi Miasta i Gminy, która przedstawiła projekt uchwał w
sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2016 (uchwała nr XXXVII.291.2017) 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,
1b) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Miasta i Gminy za rok 2016 przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i
Gminy- załącznik nr 7,
1c) opinie komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdań finansowych i sprawozdania z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2016:
Przewodniczący Komisji Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej,
Kazimierz Barański poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 29 maja 2017 roku
zapoznała się: ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2016 – w wyniku
głosowania Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię- 3 głosami za, ze sprawozdaniem
finansowym Miasta i Gminy Sztum za rok 2016 – Komisja w wyniku głosowania sprawozdanie
finansowe zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie- 3 głosami za, ze sprawozdanie finansowym
Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2016 – komisja w wyniku głosowania sprawozdanie
finansowe zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie- 3 głosami za, z informacją o stanie mienia
komunalnego gminy Sztum na dzień 31 grudnia 2016 roku – w wyniku głosowania informację
zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie- 3 głosami za- załącznik nr 8.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej, Bartosz
Mazerski poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 29 maja 2016 roku – jednogłośnie
pozytywnie- 5 głosami za zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy
za rok 2016, sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Sztum za rok 2016; sprawozdanie
finansowe Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2016. Ponadto Komisja zapoznała się z
informacją o stanie mienia komunalnego gminy i w wyniku głosowania wyraziła jednogłośnie
pozytywną opinię- załącznik nr 9.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych i Rozwoju Rady Miejskiej Andrzej Murawski
poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 30 maja 2017 roku biorąc pod uwagę
realizację budżetu zgodną z zasadą celowości, legalności i oszczędności w gospodarowaniu
środkami publicznymi oraz osiągnięcie dochodów na poziomie zakładanego planu i realizację
zadań zgodnie z założeniami planowymi w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie- 5
głosami za zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2016 oraz
sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy za rok 2016. Komisja zapoznała się również ze
sprawozdaniem finansowym Sztumskiego Centrum Kultury za rok 2016 oraz z informacją o
stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku i wyraziła jednogłośnie pozytywną
opinię- załącznik nr 10.
1d) dyskusja- nie było głosów w dyskusji,
1e) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy
Sztum za rok 2016 (uchwała nr XXXVII.291.2017);
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- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu
Miasta i Gminy za rok 2016:
2a) uchwałę Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Sztum przedstawił Adam Kaszubski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania
budżetu Miasta i Gminy za rok 2017;
- Rada w wyniku głosowania przejęła jednogłośnie pozytywnie powyższy wniosek - 15 głosami
za, uchwała Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu.
2b) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Sztumie- załącznik nr 13 przedstawił Adam Kaszubski, przewodniczący Komisji
Rewizyjnej,
2c) dyskusja- nie było,
2d) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum za rok 2016 (uchwała nr
XXXVII.292.2017);
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Burmistrz Leszek Tabor podziękował wszystkim radnym i swoim współpracownikom za
pomoc w realizacji tego budżetu. Jest to moje 19te absolutorium- poinformował Burmistrz.
3) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016
Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie (uchwała nr XXXVII.293.2017) przedstawiła
Kazimiera Dembińska, Główna Księgowa Sztumskiego Centrum Kultury. Poinformowała,
że projekt uchwały był przedmiotem posiedzenia resortowych komisji Rady Miejskiej i
uzyskał pozytywną opinię. W dyskusji głos zabrał radny Adam Poćwiardowski
poinformował, że poruszał tą sprawę również na posiedzeniu komisji- Sztumskie Centrum
Kultury ma stratę w wysokości 100 tys. złotych było to związane z obchodami z okazji 600
lecia naszego miasta. W związku z tym ma pytanie, czy SCK sobie poradzi, czy nie
należałoby dofinansować z budżetu gminy. W odpowiedzi główna księgowa Kazimiera
Dembińska poinformowała, że poradzimy sobie.
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
4) projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2016 (uchwała nr
XXXVII.294.2017) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy
informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji Finansów
Publicznych i Rozwoju. W dyskusji głos zabrał radny Adam Kaszubski zapytał o zakres
prac związanych z termomodernizacją budynków przy ulicy Fiszera i ulicy Jagiełły z tego
względu, że występuje tam problem zalewania piwnic w budynkach. W odpowiedzi
Agnieszka Topolewska- Reksa poinformowała, ze w tej chwili nie jest w stanie
odpowiedzieć i udzieli indywidualnej odpowiedzi panu radnemu. Burmistrz Leszek Tabor
poinformował, że w projekt uchwały zakłada dodatkowo 100 tys. złotych na zakup
samochodu dla OSP Gościszewo z uwagi na to, że będzie większy koszt zakupu
samochodu, a Wojewódzki Komendant może dofinansować tylko 300 tys. złotych stad
propozycja zwiększenia wkładu własnego- uchwała przez Radę w wyniku głosowania
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została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za i stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu.
5) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2021
(uchwała nr XXXVII.295.2017) przedstawiła Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i
Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej Komisji Rady Miejskiej- Komisji
Finansów Publicznych i Rozwoju;
- uchwała przez Radę w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz określenia jej
przebiegu (nr ewidencyjny 160 Koniecwałd) (uchwała nr XXXVII.296.2017) przedstawił
Marcin lipiński, kierownik 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
jednogłośnie- 15 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
6) projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz określenia jej
przebiegu (nr ewidencyjny 250, 295 i 297 Koniecwałd) (uchwała nr XXXVII.297.2017)
przedstawił Marcin lipiński, kierownik 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 jednogłośnie- 15 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do
niniejszego protokołu.
7) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w
obrębie 3 Miasta Sztum przy ul. Pieniężnego z przeznaczeniem na poprawienie warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej osobom, które zamierzają tę nieruchomości
nabyć (uchwała nr XXXVII.298.2017) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa,
inspektor 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 jednogłośnie15 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
8) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości
oznaczonych nr 212/8 i nr 223/18, położonych w Białej Górze (uchwała nr
XXXVII.299.2017) przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, inspektor 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 21 do niniejszego protokołu.
9) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Gościszewie (uchwała nr XXXVII.300.2017)
przedstawiła Agnieszka Topolewska- Reksa, inspektor 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 22 do niniejszego protokołu.
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10) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w Kępinie (uchwała nr XXXVII.301.2017) przedstawiła
Agnieszka Topolewska- Reksa, inspektor 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 23
do niniejszego protokołu
11) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie Zajezierze, obrębie III m. Sztum i częściowo
w obrębie Sztumska Wieś (uchwała nr XXXVII.302.2017) przedstawiła Agnieszka
Topolewska- Reksa, inspektor 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 24
do niniejszego protokołu

12) projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
(uchwała nr XXXVII.303.2017) 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 i stanowi załącznik nr 25 do
niniejszego protokołu
13) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
Sztum i nadania jej statutu (uchwała nr XXXVII.304.2017) przedstawiła Daria
Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii resortowej
komisji Rady Miejskiej- Komisji Statutowo- Regulaminowej- uchwała przez Radę w
wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 15 głosami za i stanowi załącznik nr 25
do niniejszego protokołu

Ad pkt 8 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
1) Na wstępie Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że w okresie
międzysesyjnym wpłynęło zaproszenie z Gimnazjum nr 1 w Sztumie na uroczystość
pożegnania absolwentów w dniu 22 czerwca br. o godz. 17tej,
2) wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka: z sołectwa Biała Góra
i Piekła – sołectwa otrzymały po 100 zł. z Funduszu Rady,
3) wpłynęła informacja ze Starostwa Powiatu Sztumskiego w sprawie funkcjonowania firmy
„BIOENERGIA” w Sztumie przy ulicy Żeromskiego
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Zgłoszono następujące interpelacje, zapytania i wnioski przez radnych :
1) Radny Adam Kaszubski w imieniu mieszkańców z ulicy Baczyńskiego 13 przekazał, że
jest zbyt mała ilość studni odprowadzających wodę w związku z prowadzoną inwestycją
dotyczącą budowy ronda. Wcześniej dochodziło do zalewania piwnic- mieszkańcy
obawiają się, aby taka sytuacja nie miała ponownie miejsca.
2) Radny Piotr Ostrowski zapytał, czy budynek przedszkola w Gościszewie jest przewidziany
do termomodernizacji? Zgłosił uwagi do miejsca rekreacji w Zajezierzu- miejsce to jest
zaniedbane, zachwaszczone- jest to czas na porządki. Park w Gościszewie- jego utrzymanie
budzi zastrzeżenia. Były okoszenia, po których pozostawiona została trawa. Ścieżki/alejki
są zarośnięte. Apeluje, aby dbać o to, gdyż jest nasz majątek i nie sprzyja to estetyce
otoczenia.
3) Radny Adam Poćwiardowski w związku z tym, że nie otrzymaliśmy dofinansowania na
korty i boisko treningowe zapytał jakie są plany?
4) Radny Tomasz Litwin zapytał, czy wybór proponowanych rzeźb na nowym rondzie był
poprzedzony konkursem, czy były inne oferty, jaki koszt realizacji tego projektu?
5) Radny Bartosz Mazerski zapytał, czy remont drogi krajowej nr 55 jest zgodny z
harmonogramem?
Ad pkt 9 Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych:
1) Ryszard Wirtwein, zastępca burmistrza w odpowiedzi na pytanie radnego Adama
Kaszubskiego w sprawie odprowadzania wód opadowych przy ulicy Baczyńskiego
wyjaśnił, że takie sytuacje jak zalewanie piwnic nie powinny mieć miejsca, gdyż w związku
z budową ronda sieć kanalizacyjna i burzowa oraz ilość studzienek została wyliczona do
ilości wód opadowych- parametry przyjęto ze współczynnikiem bezpieczeństwa.
2) W odpowiedzi na pytanie radnego Piotra Ostrowskiego w sprawie termomodernizacji
budynku przedszkola w Gościszewie Lidia Ruszała, kierownik Referatu Inwestycji i
Zamówień Publicznych poinformowała, że budynek ten jest objęty termomodernizacjądzieci przejdą do budynku szkoły. Do pozostałych uwag dotyczących terenu rekreacyjnego
i zaniedbań porządkowych w parku w Gościszewie Marcin Lipiński, kierownik Referatu
poinformował, że zgłoszone uwagi zostały spisane i zostanie to sprawdzone.
3) Ewa Ruczyńska, kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego w odpowiedzi na pytanie radnego
Adama Poćwiardowskiego odnośnie planów w związku z brakiem dofinansowania na korty
i boisko treningowe wyjaśniła, że pojawiły się nowe pilotażowe programy- do 22 czerwca
br. jest nabór- przeanalizujemy. Przymierzamy się również do kolejnej aplikacji.
4) W odpowiedzi na pytanie radnego Tomasza Litwina w sprawie proponowanych rzeźb/figur
na rondzie Agnieszka Topolewska- Reksa wyjaśniła, że występowaliśmy z zapytaniem
ofertowym na zagospodarowanie ronda- nikt nie złożył oferty. W drugim ogłoszeniu
złożono trzy oferty- wybraliśmy jedną. Jeżeli chodzi o rzeźby- są to rekreacyjne pozy do
których zostanie dodany element piłki. Radny Tomasz Litwin zapytał, czy była to jedyna
koncepcja? W odpowiedzi Agnieszka Topolewska- Reksa poinformowała, że pomysł ten
wydyskutowany był w urzędzie.
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5) Burmistrz Leszek Tabor w odpowiedzi na pytanie radnego Bartosza Mazerskiego w
sprawie terminu realizacji inwestycji dotyczącej remontu drogi nr 55 zgodnie z
harmonogramem wyjaśnił, że dyrektor na spotkaniach określił, że do końca października
br. remont drogi zostanie wykonany do mostku przy ulicy Jagiełły. Dobre wieści są takie,
że Ministerstwo przydzieliło dodatkowe środki finansowe na wykonanie remontu drogi nr
55 krajowej, aż do ulicy Kasprowicza. Radny Adam Poćwiardowski poinformował, że
wicedyrektor GDDKiA przekazał mu, że są dodatkowe środki na remont drogi nr 55 do
ronda „Pod Dębami”- może byłaby możliwość wykonania odwodnienia, separatorów w
rejonie ronda „Pod Dębami”. Burmistrz w odpowiedzi wyjaśnił, że realizacja tego zadania
wykonywana jest w ramach remontu, a nie inwestycji.
Ad pkt 10 Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że sesję wyjazdową, przed okresem
wakacyjnym proponuję odbyć 5 lipca (środa) o godz. 15,oo.
Pierwszą część odbędziemy w urzędzie- zostaną podjęte niezbędne uchwały. Sesja zostanie
poprzedzona wspólnym posiedzeniem komisji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXVII Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak sesji Rady Miejskiej zamknął obrady dziękując za udział.
Czas trwania posiedzenia od godz. 15,oo do 18,20.

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Czesława Jaźwińska
Czesław Oleksiak
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