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K.G.0002.2.2014  
PROTOKÓŁ NR II/2014 

z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo 
odbytej w dniu 09 grudnia 2014r  

 
PUNKT 1  

 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Waleria Banasik – otworzyła II sesję Rady Gminy. Na 
podstawie listy obecności stwierdziła, że sesja jest prawomocna . Na stan 15 ustawowego 
składu Rady obecnych było 15 Radnych . 
Serdecznie przywitała Radnych , pracowników Urzędu Gminy w Sztutowie , sołtysów wsi, 
Radcę Prawnego .  
 
Lista obecności Radnych  stanowi załącznik Nr 1 do protokółu .  
Lista obecności Sołtysów wsi stanowi załącznik Nr 2 do protokółu  
 
PUNKT 2  
 
Przewodnicząca Rady Gminy  - nie wprowadzono żadnych zmian do porządku obrad .  
W  wyniku przeprowadzonego głosowania Radni przyjęli jednogłośnie/ 15 głosów –za / 
 następujący porządek obrad  
 
1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad .  
2.   Przyjęcie porządku obrad. 
3.   Wybór Sekretarza Obrad. 
4.   Zapytania i wolne wnioski . 
5.   Podjęcie uchwały  w sprawie powołania Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy  
      Sztutowo. 
6.   Podjęcie uchwały  w sprawie powołania członków  Komisji stałych Rady Gminy  
      Sztutowo 
7.  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sztutowo. 
8.  Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Sztutowo z „ Komunalnego Związku   
     Gmin Nadzalewowych” 
9.  Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Sztutowo ze Stowarzyszenia pod nazwą  
     „ Związek Miast i Gmin Morskich ” 
10.   Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Sztutowo ze Stowarzyszenia Gmin RP  
      „ Euroregion Bałtyk „. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Gminnego programu   
      opieki nad zabytkami dla Gminy Sztutowo na lata 2013-2016 „  
12. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski . 
13. Zakończenie obrad .  
 
 PUNKT 3  
 
Przewodnicząca Rady Gminy - zgodnie ze Statutem Gminy Sztutowo należy wykonać wyboru 
Sekretarza Obrad, do którego obowiązków należy sprawdzanie zgodności protokółu z 
przebiegiem obrad oraz tradycyjnie obliczanie głosów w głosowaniach jawnych .  
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Jednocześnie Pani Waleria Banasik zaproponowała na Sekretarza Obrad najmłodszą Radną 
Panią Madej – Kowalik Barbarę .  
Pani Madej –Kowalik Barbara – wyraziła zgodę . 
W  wyniku przeprowadzonego głosowania Radni  jednogłośnie/ 15 głosów –za / 
wybrali na Sekretarza Obrad Panią Madej- Kowalik Barbarę .   
 
PUNKT 4  
 
Przewodnicząca Rady Gminy  -  zapytania i wolne wnioski. 
 
Pan Piotr Szlendak – na dzisiejszej sesji mamy podjąć uchwałę w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Wójta Gminy Sztutowo. Moi wyborcy są dumni, że  wynagrodzenie Wójta 
Gminy  nie zostania podwyższone.  
Uchwały w sprawie wystąpienia  ze związków . Interesuje mnie, od kiedy należymy do 
związków , ile wynosi składka roczna ?  
Zgłaszam wniosek aby na każdej sesji informować nas jak daleko  przedstawiają się sprawy 
związane z cmentarzem . 
Proszę mi powiedzieć, ile wynosi dieta Radnego . Zgłaszam wniosek o jej zmniejszenie . 
Pieniądze pozyskane z diet można by było przeznaczyć między innymi do placówek 
oświatowych .  
Pan Andrzej Szymański  - czy przy każdej uchwale w sprawie  wystąpienia ze związków będą 
wyjaśnienia .  
Przewodniczący Rady Gminy – tak .  
 
Pan Piotr Szlendak -  na sesji jest obecny Radny Powiatowy Pan Janusz Charliński, proszę 
Pana aby już miał na uwadze sprawę budowy drogi do morza w Sztutowie . Teraz z naszej 
Gminy mamy w powiecie 3 Radnych Powiatowych .  
 
PUNKT 5  
 
Przewodniczaca Rady Gminy – przechodzimy do punktu – podjęcie uchwały 
w sprawie powołania Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo . 
 
Proszę o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej . 
 
Pan Jerzy Sikora – zgłosił kandydaturę Pani  Bożeny Anusiak – która w poprzedniej kadencji 
pełniła tą funkcję .  
 
Pani Krystyna Skrzek – zgłosiła kandydaturę Pana Andrzeja Szymańskiego który również 
pełnił tą funkcję .Więcej kandydatur nie zgłoszono.  
Osoby zgłoszone na Przewodniczącego wyraziły zgodę na kandydowanie.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – kto z Radnych, jest za tym aby Pani Bożena Anusiak  została 
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ?  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni  / 8 głosów –za, 7 głosów –przeciw/ / 
wybrali Panią  Bożenę Anusiak  na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  
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Pan Zwiewka Zdzisław – zwrócił się do radcy prawnego z zapytaniem. Czy osoba 
kandydująca może brać udział w głosowaniu ? 
 
Pan Igor Kępiński – radca prawny – tak .  
 
Przewodnicząca Rady Gminy -proszę o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 
Zdrowia, Spraw Socjalnych, Oświaty i Kultury  
 
Pani Bożena Anusiak  – zgłosiła kandydaturę Pana Jana Friszkemut – który wyraził zgodę na 
kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – kto z Radnych, jest za tym aby Pan Jan Friszkemut został 
Przewodniczącym w/w Komisji  ? 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni  /12  głosów –za, 3 głosy wstrzymujące/ 
wybrali Pana Jana Friszkemut na Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, 
Oświaty i Kultury.  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – proszę o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa , Sportu i Turystyki  .  
 
Pani Jolanta Kowalczyk   – zgłosiła kandydaturę Pana Jerzego Sikora  – który wyraził zgodę 
na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – kto z Radnych, jest za tym aby Pan Jerzy Sikora został 
Przewodniczącym w/w Komisji  ? 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni  /15  głosów –za /  wybrali Pana Jerzego 
Sikora na Przewodniczącego w/w Komisji .  
 
Przewodniczaca Rady Gminy –proszę o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 
Planowania i Budżetu  . 
 
Pan Szlendak Piotr   -  na Przewodniczącego Komisji proponuję  Panią Krystynę Skrzek , która 
jest ponad 30 lat księgową  - która wyraziła zgodę na kandydowanie . 
 
Pan Chodacki Lucjan – zgłosił kandydaturę Pana  Zdzisława Zwiewkę, który w poprzedniej 
kadencji był Przewodniczącym tej Komisji -  wyraził zgodę na kandydowanie .  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – kto z Radnych, jest za tym aby Pani Krystyna Skrzek  została 
Przewodniczącym w/w Komisji  ? 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni  oddali na Panią Krystynę Skrzek następującą 
ilość głosów /6  głosów –za , 8 głosów –przeciw, 1 głos – wstrzymujący/.  
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Przewodnicząca Rady Gminy – kto z Radnych, jest za tym aby Pan Zdzisław Zwiewka   został 
Przewodniczącym w/w Komisji  ? 
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni  oddali na Pana Zdzisława Zwiewkę 
następującą ilość głosów /9  głosów –za ,6głosów –przeciw /.  
 
Pan Zwiewka Zdzisław został Przewodniczącym Komisji .  
 
Przewodnicząca Rady Gminy  - odczytał uchwałę w sprawie powołania Przewodniczących 
Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo .  
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni podjęli / 10 głosów –za, 5  głosów – 
wstrzymujących  /  uchwałę jako : 

 
UCHWAŁA NR II /3/14 

 
w sprawie powołania Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo. 

 
Uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokółu .  
 
PUNKT 6  

 
Pani Waleria Banasik -Przewodnicząca Rady Gminy – kolejnym punktem jest podjęcie 
uchwały w sprawie powołania członków Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo. Proszę 
Przewodniczących Komisji o przedstawienie kandydatów do swoich Komisji .  
 
Pani Bożena Anusiak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponowała do składu Komisji 
następujące osoby :  Panią Madej – Kowalik Barbarę oraz Pana Andrzeja Szymańskiego. W/w 
osoby wyraziły  zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej .  
 
Pan Jan Friszkemut  – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych  Oświaty i Kultury  
zaproponował do składu Komisji następujące osoby :  Pana Piotra Szlendak oraz Pana Józefa 
Klimowicza oraz Panią Krystynę Skrzek. Pani Krystyna Skrzek nie wyraziła zgody na pracę w 
tej Komisji , pozostali kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Pan Jerzy Sikora – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego , Rolnictwa, Sportu i 
Turystyki j zaproponował do składu Komisji następujące osoby :  Panią Jolantę Kowalczyk  
oraz Panią Irenę Chlebowską. W/w osoby wyraziły zgodę na pracę w  tej Komisji  
 
Pan Zdzisław Zwiewka – Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu zaproponował do 
składu Komisji następujące osoby :  Pana Michała Małkowskiego, Pana Lucjana Chodeckiego 
oraz Panią Krystynę Skrzek. W/w osoby wyraziły zgodę na pracę w  tej Komisji  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – odczytał projekt uchwały w sprawie powołania członków 
Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo . 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni podjęli / 15 głosów –za, /  uchwałę jako : 
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UCHWAŁA NR II /4/14 
w sprawie powołania członków  Komisji stałych Rady Gminy Sztutowo. 

 
Uchwała stanowi załącznik Nr 5 do protokółu .  
 
PUNKT 7 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – następnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Sztutowo. 
  
Pani Krystyna Skrzek – zgłaszam wniosek o obniżenie wynagrodzenia Wójtowi Gminy 
poprzez przyznanie dodatku specjalnego w wysokości 20 % a nie 35 % oraz zmniejszyć  limit 
na jazdy lokalne do 200 km .  Rocznie byśmy zaoszczędzili około 1000 złotych i  mielibyśmy 
na składkę dla Euroregionu .  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – my nie podwyższamy ani nie zmniejszymy wynagrodzenia . 
Proponujemy pozostawić je na obecnym poziomie,. Ponadto my nie mamy Zastępcy Wójta 
Gminy , co skutkuje tym, że Wójt ma więcej obowiązków .  
 
Pani Krystyna Skrzek – część obowiązków może przejąć Sekretarz Gminy . 
 
Przewodnicząca Rady Gminy –Pani Waleria Banasik – Sekretarz Gminy ma swoje obowiązki . 
Odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sztutowo  
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni podjęli / 11 głosów –za, 2 głosy –przeciw, 2 
głosy –wstrzymujące /  uchwałę jako : 
 

UCHWAŁA NR II /5/14 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sztutowo  

 
Uchwała stanowi załącznik Nr 6 do protokółu .  
 
PUNKT 8  
 
Pan Stanisław  Kochanowski –Wójt Gminy – Szanowni  Państwo, Panie i Panowie Radni, 
dziękuje za pozostawienie mojego wynagrodzenia na poziomie wynagrodzenia jakie 
otrzymywałem w poprzedniej kadencji. W związkach  funkcjonujemy od bardzo dawna , od 
kilkudziesięciu lat . Związki z których proponujemy wystąpić nie przynoszą nam żadnych 
korzyści . Związek Komunalny Gmin Nadzalewowych powstał na początku lat 90-tych , w 
układzie kiedy funkcjonowało województwo elbląskie . Zrzeszał on wszystkie gminy 
nadzalewowe . Kosztuje on nas 4.600 złotych rocznie . Od 1,5 roku nie może on wypracować 
jednolitego stanowiska w sprawie  funkcjonowania związku .Związek nie napisał żadnego 
wniosku o aplikację środków . Utrzymujemy tylko jego biuro. Okres wystąpienia ze Związku 
wynosi 1- en rok .  
 
Pan Piotr Szlendak  - czy my otrzymujemy coś z tego związku ? 
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Wójt Gminy – w poprzedniej kadencji otrzymaliśmy materiały promocyjne za które w 
stosunku do wielkości udziałów musieliśmy ponieść kosztu  . Od tego czasu jest bezwład. 
Największy udział w tym związku ma miasto Elbląg .  
 
Pan Piotr Szlendak – czy inne gminy dostały tyle co my ? 
 
Wójt Gminy – tak. Nie otrzymaliśmy folderów w ramach tylko składki, musieliśmy jeszcze 
dopłacić w stosunku do wielkości udziałów. \.  
Euroregion „ Bałtyk” –podobna sytuacja , żadnych korzyści z niego nie mamy . 
 
Pan Igor Rudziński  - znam to stowarzyszenie . Wiem, że współpracuje z Obwodem 
Kaliningradzkim , prowadzi duże projekty unijne. Uczestniczyłem w spotkaniach 
stowarzyszenia i nigdy nie widziałem  przedstawiciela naszej Gminy.   
 
Wójt Gminy – stowarzyszenie nigdy nic nam nie dało . Składka roczna  wynosi około 750 
złotych . Jeżeli  podejmują działania , to nas w nich nie ujmują . Jesteśmy członkiem Związku 
Gmin Wiejskich , związek ten lobuje interesy gmin  wiejskich. W ramach tego związku 
szkoleni są pracownicy . Uważam,, że w nim należy pozostać . Związek Miast i Gmin Morskich 
– w związku tym jesteśmy bardzo długo. Jego zadaniem miało być przeforsowanie spraw 
związanych z ustawą a portową . Posiedzenia tego związku organizowane są bardzo daleko 
np. Koszalin, Szczecin., Świnoujście itp. Raz było zorganizowane w Krynicy Morskiej spotkanie 
na temat przekopu Mierzei Wiślanej . Kosztuje on nas rocznie 3.300 złotych Dostajemy tylko 
czasopismo „Czas Morza „ w którym na głównych stronach widnieją prezydenci Miast i  
znajdują się informację na temat portów. Jesteśmy członkami Lokalnej Organizacji 
Turystycznej . Składka roczna wynosi od 3.000 do 6.000 tysięcy złotych .  Organizacja ta 
włącza się w organizację imprez kulturalnych , składa wnioski o aplikację . 
Ostatnio w Kątach Rybackich zostały ustawione siłownie zewnętrzne do czego też ta 
organizacja się przyczyniła.  Następnym stowarzyszeniem , do którego należymy to 
Stowarzyszenie „Żuławy „ Składka roczna to 1.500 złotych , zrzesza ono wszystkie gminy 
żuławskie, gdańskie i elbląskie . Należymy do Lokalnej Grupy Rybackiej , której członkami są 
rybacy, osoby prowadzące działalność gospodarczą , mieszkańcy . Grupa ta korzystała ze 
środków unijnych,co pozwoliło na realizację twardych grantów jak budowa zejść na plaże i 
budowa ulicy Turystycznej w Sztutowie  . Od 1,5 roku jesteśmy w Gdańskim Obszarze 
Metropolitalnym , który będzie prowadził przetargi na energię elektryczną i ropę . Okazało 
się , że jest to dla nas korzystne . W GOM są wszystkie gminy z powiatu nowodworskiego , 
warto być jego członkiem . 
 
Pan Igor Rudziński – gminy z województwa warmińsko –mazurskiego są bardzo 
zaangażowane w Euroregionie.  
 
Pan Piotr Szlendak – czy według Pana – jeżeli pozostaniemy w Euroregionie ,  to możemy coś 
dostać ?  
 
Pan Igor Rudziński – tak . 
 
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Waleria Banasik odczytała projekt uchwały w sprawie  
wystąpienia Gminy Sztutowo z „ Komunalnego Związku  Gmin Nadzalewowych” 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni podjęli / 14 głosów –za, 1 głos –
wstrzymujący/  uchwałę jako : 
 

UCHWAŁA NR II /6/14 
w sprawie wystąpienia Gminy Sztutowo z „ Komunalnego Związku  Gmin Nadzalewowych 

 
Uchwała stanowi załącznik Nr 7 do protokółu . 
 
PUNKT 9  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Waleria Banasik odczytała projekt uchwały w sprawie  
wystąpienia Gminy Sztutowo wystąpienia Gminy Sztutowo ze Stowarzyszenia pod nazwą 
  „ Związek Miast i Gmin Morskich ”. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni podjęli / 14 głosów –za, 1 głos 
 –wstrzymujący/  uchwałę jako : 
 

UCHWAŁA NR II /7/14 
w sprawie wystąpienia Gminy Sztutowo ze Stowarzyszenia pod nazwą 

„ Związek Miast i Gmin Morskich ”. 
 
Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do protokółu . 
 
PUNKT 10  
 
Przewodniczący Rady Gminy – Pani Waleria Banasik odczytała projekt uchwały w sprawie  
wystąpienia Gminy Sztutowo ze Stowarzyszenia Gmin RP „ Euroregion Bałtyk „. 
 
Pan Igor Rudziński -  składka roczna jest bardzo niska , budżet przez to, nie ucierpi. 
Może należy zobowiązać Wójta Gminy do wyjazdu do Stowarzyszenia i zapoznania się z ich 
ofertą . 
 
Wójt Gminy –  możemy tak zrobić . Zobowiązuje się , że za 3 miesiące przedstawię Państwu 
informację , co nam oferuje Euroregion „ Bałtyk”  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni i / 15 głosów –przeciw/ nie podjęli uchwały .  
 
PUNKT 11  
 
Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Waleria Banasik odczytała projekt uchwały w sprawie  
przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Gminnego programu  opieki nad zabytkami dla Gminy 
Sztutowo na lata 2013-2016 „  
 
Pani Krystyna Skrzek -  czy w latach 2013-2014 składane były przez mieszkańców  wnioski  
o dofinansowanie . 
 
Wójt Gminy – nie.  
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Pani Renata Głąb –Sekretarz Gminy  - na stole leży ewidencja zabytków . Można podejść  
i zobaczyć jakie mamy zabytki w Gminie . Ogółem  mamy 228 zabytków . 
Pani Krystyna Skrzek -   czy były organizowane spotkania z mieszkańcami i czy byli oni 
informowani o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ? 
 
Pani Aldona Godek – Kierownik Referatu  -plan został przyjęty w kwietniu 2013 roku .  
 
Wójt Gminy – tak , byli poinformowani o swoich możliwościach . 
 
Pani Renata Głąb -  większość  zabytków to własność instytucji.  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Radni podjęli / 13 głosów –za, 2 głosy 
 –wstrzymujące/  uchwałę jako : 
 

UCHWAŁA NR II /8/14 
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Gminnego programu  opieki nad zabytkami 

dla Gminy Sztutowo na lata 2013-2016 „ 
 

Uchwała stanowi załącznik Nr 9 do protokółu . 
 
PUNKT 12  
 
Pani Iwona Cich – inspektor d/s kadr, obsługi Rady Gminy oraz oświaty udzieliła informacji 
na temat wysokości diet radnych . 
 
Pan Zwiewka Zdzisław-  była propozycja obniżenia diet. Diety nasze nie są rewelacyjne w 
stosunku do innych gmin . W latach 90-tych Rada Gminy zrzekła się pobierania diet . 
Przeznaczyła je na zakup sprzętu rehabilitacyjnej do gabinetu fizykoterapii który znajdował 
się wOśrodku Zdrowia w Sztutowie. Nikt nam za to nie podziękował . Ponadto nie mając diet 
dużo radnych nie przychodziło na sesję .  
 
Pan Stanisław Kochanowski -   będę Państwa na bieżąco informował o sprawach związanych 
z budową cmentarza . Ostatnio był wyłożony do wglądu plan zagospodarowania 
przestrzennego z wprowadzoną do niego zmianą . Na najbliższej sesji będzie przedłożona 
uchwała w tej sprawie. Podjęcie uchwały daje nam możliwość podejmowania dalszych 
działań w tym kierunku . Konserwator Zabytków wydał nam pozytywną opinię . Niedawno w 
Urzędzie podejmowałem przedstawiciela gminy żydowskiej oraz Pana Dyrektora Muzeum „ 
Stutthof „ Zrobiliśmy wizję w terenie  . Jesteśmy właścicielami działki mającej 3 hektary, na 
cmentarz przeznaczamy 2 ha , 13 arów. Na własny koszt będziemy musieli wykonać badania 
archeologiczne i geodezyjne.  
 
Pan Michał Małkowski – czy koszty archeologiczne i geodezyjne nie będą zbyt wysokie, czy 
nie będą znacznym obciążeniem dla budżetu gminy .  
 
Wójt Gminy -  według Dyrektora Muzeum, na tym terenie znajdowały się hale produkcyjne, 
nie stwierdzono żadnych szczątków . Koszt to kilkanaście tysięcy złotych . Musimy znaleźć 
miejsce na cmentarz, gdzie jesteśmy właścicielami terenu. Nie stać nas na wykup gruntu od 
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mieszkańców , czy od Lasów . To są już miliony złotych . Rozmawialiśmy z Lasami , za 1 ha 
gruntu życzą sobie prawie 2 miliony złotych .  
 
Pan Jan Friszkemut  - chodzi mi o drogę wojewódzką . W chwili obecnej w Sejmiku 
Województwa Pomorskiego mamy 2 radnych z naszego powiatu. Czy nie należałoby się z 
nimi spotkać w tej sprawie ? 
Stacja paliw – czy nie należałoby porozmawiać z osobami prowadzącymi działalność 
gospodarczą na ul. Kanałowej,  aby któryś z nich to prowadził nad Wisłą Królewiecką .  
  
Wójt Gminy -  rozmawiałem z Panią Pawłowską i Panem Sarnowskim i na sesję Rady Gminy 
ich poprosimy aby omówić sprawę drogi wojewódzkiej .  
 
Pan Zwiewka Zdzisław-  uważam,  że Radni powinni pójść w teren i pozbierać podpisy 
mieszkańców w sprawie remontów dróg powiatowych  i wojewódzkich . Należy powiadomić 
stowarzyszenie osób niepełnosprawnych o utrudnieniach na tych drogach .  
 
Wójt Gminy -  mamy teren/ 25 arów /  pod stację paliw na ul. Gdańskiej w Sztutowie. 
Występowaliśmy do wszystkich firm, że jesteśmy w stanie sprzedać lub wydzierżawić  ten 
teren na ten cel. Rozmawiały z nami również osoby fizyczne, ale nikt nie jest tym 
zainteresowany . jest to dla niech nieopłacalne .  
 
Pan Michał Małkowski – mówimy o jednej lokalizacji, a co z terenem przy kościele. O ile mi 
wiadomo, tam była możliwość wykupu . 
 
Wójt Gminy – jeżeli byśmy to uczynili, to działamy w okresie bardzo krótkim. Teren jest za 
mały. Ponadto cmentarz  winien się znajdować na obrzeżach wsi . Ja nie prowadziłem 
rozmów z mieszkańcami, ale koszt wykupu trzech budynków to nie będzie 100 tsyięcy 
złotych od jednego . W to chyba nikt nie wierzy.to kwota 100 tysięcy złotych .  
 
Pan Piotr Szlendak – rozumiem, czyli sprawa cmentarza jest na etapie zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego .  
  
Wójt Gminy  - tak , procedura została wszczęta . ale potrwa ona co najmniej jeszcze rok . 
 
Pan Janusz Charliński –radny powiatowy – droga do morza, do końca roku ma zostać 
opracowana dokumentacja ,Wczoraj otrzymałem projektu budżetu , sprawdzę czy została 
ona ujęta na przyszły rok . Chciałbym aby ta droga została zrobiona. Na następnej sesji 
Państwa o tym poinformuje .Dziękuje Państwu za głosy . Ja jestem dla Was a nie dla siebie . 
Jeżeli chodzi o diety , to też należy mieć na uwadze koszty związane z czasem , telefonami, 
wyjazdami. Panie Piotrze do końca bym się z Panem nie zgodził. Jeżeli chodzi o Euroregion to 
wydaje mi się , że winno się go trochę odświeżyć poprzez zmianę osób . W powiecie jest 
dużo pracy , sprawy służby zdrowia, szkolnictwa ponadpodstawowego , dróg itp. Jest dużo 
do zrobienia a pieniędzy mało . Mam nadzieję, że nie będę sam , że będę miał poparcie u p. 
Kuczmy i p. Tyburskiej . 

Wójt Gminy – poinformował, że w rankingu opublikowanym przez czasopismo Wspólnota na 
1566 gmin wiejskich w Polsce,  Gmina Sztutowo uplasowała się na 22 miejscu. Ranking 
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odnosi się do uzyskanych w latach 2011-2013 dotacji unijnych na inwestycje realizowane ze 
środków unijnych przypadających na 1 mieszkańca gminy. Gmina Sztutowo w tym rankingu z 
miejsca 1269 za lata 2004-20089, awansowała na miejsce 51 ,w latach  2009-2012 miejsce 
22. Warto dodać, że jest to najlepszy wynik wśród gmin wiejskich województwa 
pomorskiego. 

Pani Krystyna Skrzek – czy działka w Skowronkach została sprzedana ?  

Wójt Gminy – nie , brak zainteresowania . Termin do składania ofert już minął .  

Pani Madej- Kowalik Barbara  -co będzie z ulicą Bursztynową w Kątach Rybackich ? W chwili 
obecnej jest ona już nie przejezdna . 

Wójt Gminy – obecnie realizowana jest inwestycja kanalizacji deszczowej  . Po wykonaniu jej 

można dopiero realizować modernizację dróg od ul. Piaskowej . 

 
PUNKT 13  
 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy  Pani 
Waleria Banasik uznała  sesję za zakończoną . 
 
 

Czas trwania obrad sesji od godz. 10.00 do godz. 12.00. 
Na tym protokół zakończono i podpisano  

 
      Sekretarz Obrad :  
                                        Przewodnicząca Rady Gminy  
Madej- Kowalik Barbara           
         
Protokółowała :                                                                                 Waleria Banasik  
        /podpis nieczytelny /  
Iwona Cich  
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