PROTOKÓŁ Nr XXXVIII.2017
z obrad XXXVIII sesji RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 5 lipca 2017 r.
Ad pkt 1 Otwarcia obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady
Czesław Oleksiak. Przywitał wszystkich przybyłych na sesję: Burmistrza, zastępcę Burmistrza,
kierowników jednostek gminnych, zaproszonych gości, 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 14 radnych. Nieobecny radny: Waldemar Fierek.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu
Lista obecności osób uczestniczących w obradach stanowi załącznik nr 2 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 :
I część sesji robocza z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku
3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie na
dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego
2) zmian w budżecie gminy na rok 2017
3) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2017-2021
4) nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych do gminnego zasobu
nieruchomości, działek położonych w obrębie geodezyjnym Koniecwałd
5) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom
bezdomnym, które ostanie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Miasta i
Gminy Sztum
6) zmiany uchwały Nr VII.47.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty
7) określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
przekształconego w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
8) przyjęcia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum
II część sesji w terenie z następującą trasą:
1. Park Miejski w Sztumie
2. Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w ramach III etapu, w obszarze ulic:
Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna, Ogrodowa, Wiejska.
3. Stadion miejski w Sztumie
4. Budowa ronda.
5. Zakończenie obrad.
Nie zgłoszono innych propozycji do porządku obrad.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada będzie obradowała zgodnie z przesłanym
porządkiem obrad .
Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad
pkt
3
Podjęcie
uchwał
Rady
Miejskiej
w
Sztumie
:
Ad 3.1) projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościszewie
na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego przedstawiła Danuta Wiatrowska,
Skarbnik Miasta i Gminy informując o pozytywnej opinii resortowych komisji Rady Miejskiej tj.
Komisji Wsi(…) i Komisji Finansów(..), Przewodniczący Rady Czesław Oleksiaka poddał pod
głosowanie powyższy projekt uchwały: uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14
głosami za i stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu

Ad 3.2) 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(…) Przewodniczący Rady Czesław Oleksiaka poddał pod głosowanie
powyższy projekt uchwały: uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za
i stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu

Ad 3.3) 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(…),; Przewodniczący Rady Czesław Oleksiaka poddał
pod głosowanie powyższy projekt uchwały: uchwała w wyniku głosowania została podjęta
jednogłośnie- 14 głosami za i stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu

Ad 3.4) projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych do
gminnego zasobu nieruchomości, działek położonych w obrębie geodezyjnym Koniecwałd przedstawiła
Iwona Wyżykowska, kierownik referatu Planowania Przestrzennego i Majątku informując o
pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej tj. Komisji Wsi(…) Przewodniczący Rady
Czesław Oleksiaka poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: uchwała w wyniku głosowania
została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu

Ad 3.5) projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,
które ostanie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Miasta i Gminy Sztum
przedstawiła Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie
informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej tj. Komisji
Edukacji(…)Przewodniczący Rady Czesław Oleksiaka poddał pod głosowanie powyższy projekt
uchwały: uchwała w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za i stanowi załącznik
nr 8 do niniejszego protokołu

Ad 3.6) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII.47.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia
25 marca 2015r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty przedstawił Marcin Lipiński, kierownik referatu Gospodarki
Komunalnej i Bezpieczeństwa informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej tj.
Komisji Wsi(…)Przewodniczący Rady Czesław Oleksiaka poddał pod głosowanie powyższy projekt
uchwały: uchwała w wyniku głosowania została podjęta 12 głosami za oraz 2 wstrzymującymi się i
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu

Ad 3.7) projekt uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła
II w Sztumie przekształconego w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
przedstawiła Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
informując o pozytywnej opinii resortowej komisji Rady Miejskiej tj. Komisji Edukacji(…)
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiaka poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: uchwała
w wyniku głosowania została podjęta jednogłośnie- 14 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu

Ad 3.8) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum przedstawiła Katarzyna
Krzyżykowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie informując o pozytywnej opinii
resortowej komisji Rady Miejskiej tj Komisji Edukacji(…)Przewodniczący Rady Czesław Oleksiaka
poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały: uchwała w wyniku głosowania została podjęta
jednogłośnie- 14 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu

Ad 4 Zakończenie obrad
Przewodniczący Rady Czesław Oleksiak poinformował, że następna sesja planowana jest na
30 sierpnia 2017 roku (środa) o godz. 15,oo
Posiedzenia komisji planowane są w następujących terminach:

1) Komisja Wsi, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa – 17 sierpnia 2017 roku (czwartek)
o godz. 14,oo
2) Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – 21 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o
godz. 10,oo
3) Komisja Finansów Publicznych i Rozwoju –21 sierpnia 2017 roku (poniedziałek) o godz.
14,oo

W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXXVIII sesji Przewodniczący Rady Czesław
Oleksiak zamknął obrady dziękując za udział w sesji oraz zaprosił do wzięcia udziału w drugiej
części sesji wyjazdowej.
II cześć sesji wyjazdowa- zgodnie z trasą:
1. Park Miejski w Sztumie.

Lidia Ruszała, kierownik referatu Inwestycji i Zamówień

Publicznych poinformowała, że minął już prawie rok od oddania inwestycji do użytkowania.
Można stwierdzić, że inwestycja została właściwie zrealizowana, o czym świadczy stan
wykonanych prac, które obejmowały w ramach I etapu m.in. remont sceny amfiteatru wraz z
wykonaniem nowego zadaszenia. Teren przed sceną został wyłożony nową kolorową kostką.
Wykonano nowe ławki z siedziskami z drewna syntetycznego. W miejsce starych ścieżek
wykonano nowe ścieżki i alejki z barwionego asfaltobetonu. Trasa ścieżek została wyposażona

w urządzenia małej architektury, tj. ławki, latarnie, kosze na śmieci. Stworzono miejsce nie
tylko na organizację imprez masowych, ale również trasy do uprawiania różnych form
aktywności fizycznych- dla rolkarzy, spacerowiczów. Stworzona przestrzeń wypoczynkoworekreacyjna pozwoli mieszkańcom relaksować się, wypoczywać i miło spędzać czas na
świeżym powietrzu w otoczeniu przyrody z widokiem na jezioro. Ponadto należy stwierdzić,
że przedmiotowa inwestycja charakteryzuje się wysokim standardem wykonania oraz
zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych między innymi poprzez
zastosowanie farby antygrafitowej na scenie amfiteatru. Inwestycja została skontrolowana
przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej i zalecenia wniesione w wyniku kontroli zostały w
większości zrealizowane między innymi: dokonano obsiania poboczy, wymieniono ogrodzenie
przy przepompowni

ścieków PWiK, przełożono nawierzchnię wykonaną z płyt YOMB.

Marcin Lipiński, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa poinformował,
że w wyniku ostatnich wiatrów został uszkodzony dach amfiteatru. Uszkodzenie zostanie
usunięte po przeprowadzeniu procedury odszkodowawczej.
2. Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną w ramach III etapu, w obszarze ulic:
Wojciechowskiego, Zacisze, Kwiatowa, Radosna, Słoneczna, Ogrodowa, Wiejska. Lidia
Ruszała, kierownik referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych poinformowała, że inwestycja
wykonana zgodnie z założeniami projektu technicznego. W wyniku realizacji inwestycji ulice
i chodniki zyskały nową nawierzchnię wykonaną z kostki betonowej typu „Polbruk” koloru
szarego i czerwonego. Wykonano także zejścia i zjazdy do posesji.

W celu poprawy

bezpieczeństwa mieszkańców osiedla wykonano progi zwalniające. W ulicach wykonano nową
kanalizację deszczową wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Przed wylotami do rowu
melioracyjnego na kanalizacji deszczowej wybudowano separatory piasku i substancji
ropopochodnych. Wody deszczowe w wyniku modernizacji będą podczyszczane poprzez
separatory piasku i substancji ropopochodnych. Zlikwidowano także nielegalne podłączenia
kanalizacji sanitarnej do deszczowej. Istniejące oświetlenie uliczne zostało zmodernizowane
poprzez wymianę lamp na energooszczędne LED, co wpłynie na wymierny efekt ekonomiczny.
Wartym podkreślenia jest fakt, że Gmina na tą inwestycję uzyskała dotację celową z budżetu
państwa w kwocie 1.058.597,95 zł. z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019. Również na realizację tego zadania Gmina uzyskała
dofinansowanie z Powiatu Sztumskiego w wysokości 539.885 zł, natomiast Gmina Sztum
zobowiązała się do udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 w formie dotacji celowej dla
Powiatu Sztumskiego na dofinansowanie projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w

obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław. Przebudowa ciągów
komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną w obszarze ulic: Zacisze, Kwiatowa,
Radosna, Ogrodowa, Wiejska jest ostatnim etapem kończącym przebudowę ulic tego osiedla.
3. Stadion Miejski w Sztumie. Lidia Ruszała, kierownik referatu Inwestycji i Zamówień
Publicznych poinformowała, że w

ramach zrealizowanej inwestycji powstał nowy

certyfikowany stadion piłkarsko- lekkoatletyczny spełniający wymogi kategorii VA (krajowej)
zgodnie z wymogami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i IAAF wykonany z wysokiej jakości
materiałów, wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną i dokumentacją techniczną. Inwestycja celowa
i oczekiwana przez mieszkańców przez wiele lat. Warte podkreślenia jest to, że obiekt cechuje się
wysokim standardem wykonania w skład, którego wchodzi boisko piłkarskie z nową
nawierzchnią z trawy naturalnej z instalacją odwodnienia i drenażu na całej płycie boiska,
instalacją nawadniającą ze zbiornikiem retencyjnym, oświetleniem płyty boiska sterowanym
automatycznie, oświetleniem bieżni. Bieżnia lekkoatletyczna z urządzeniami do różnych
konkurencji lekkoatletycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Stworzono nowoczesną
bazę sportowo– rekreacyjną zarówno dla sportowców, trenerów, jak i mieszkańców. Budowa
stadionu pozwoli na zaspokojenie rosnących potrzeb mieszkańców, związanych z korzystaniem
z obiektów sportowych służących wypoczynkowi, rekreacji, które również stanowią miejsce
aktywnego spędzenia wolnego czasu. Stworzono możliwość organizowania większej liczby
imprez sportowych o różnej randze i zasięgu. Na realizację kompleksu lekkoatletycznego
gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury Fizycznej i Turystyki
w wysokości 1.000.00,00 zł na budowę zaplecza stadionu tj. budynku sanitarno-szatniowego
oraz 1.300.000,00 zł na budowę stadionu piłkarsko atletycznego. W tym roku budynek zaplecza
sanitarno-szatniowego został wyposażony między innymi: szatnie w szafki, gabinet lekarski
oraz pomieszczenia technicznego do piłki i regały do przechowywania sprzętu
lekkoatletycznego. Wykonawca inwestycji

prowadzi

obecnie zabiegi

pielęgnacyjne

nawierzchni trawistej płyty boiska
4. Budowa Ronda. Dariusz Kumuda, Specjalista ds. komunalnych poinformował, że
inwestorem zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK55 w miejscowości
Sztum.

Przebudowa

skrzyżowania

drogi

gminnej,

ulicy

Baczyńskiego

z drogą krajową nr 55, celem poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji w centrum
Sztumu” jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.
Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego przystąpił
do realizacji w m-cu sierpniu 2016 roku z terminem zakończenia realizacji 31.08.2017 roku.

Wartość inwestycji po przetargu około 6 500 000.Wystąpiły czasowe wstrzymania robót
drogowych ze względu na znaleziska archeologiczne w postaci szczątków muru kamiennego
oraz fundamentów budynków. Prace archeologiczne powodowały wstrzymanie robót
drogowych o około 2 m-ce. Oprócz robót drogowych realizowane są roboty elektryczne
(oświetlenie uliczne) przebudowa zasilania energetycznego, gazowego, wodociągowego
budowa nowej kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci telekomunikacyjnych.
W związku z nowymi odkrywkami archeologicznymi odcinek drogi 55 na długości około 60
mb został wyłączony z realizacji na czas przeprowadzenia badań archeologicznych co może
skutkować przesunięciem terminu zakończenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad drugiej wyjazdowej części sesji Przewodniczący
Rady Czesław Oleksiak podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XXXVIII sesji.
Czas trwania obrad od godz. 15;4o do 17;40

Protokołowała

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sztumie

Marzena Piotrowska
Czesław Oleksiak

