
PROTOKÓŁ NR XXXII/2017 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce obrad: Miejski Ośrodek Kultury 

             ul. 27 Stycznia 4 

                                    83-220 Skórcz 

W sesji udział wzięło 12. radnych, 

pracownicy Urzędu Miejskiego,  

kierownicy jednostek organizacyjnych  

oraz zaproszeni goście. 
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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia XXXII Sesji Rady Miejskiej w Skórczu dokonał 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski, który powitał wszystkich przybyłych 

na obrady.  

 

AD. 2 STWIERDZENIE KWORUM. 

 Przewodniczący Krzysztof Czapiewski poinformował, że zgodnie z listą obecności,    

na sali obecnych jest 12. radnych, a więc jest kworum i Rada może podejmować uchwały  

(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 

AD. 3 PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI RADY. 

 W związku z brakiem uwag co do treści protokołu z poprzedniej sesji, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego 

przyjęciem. Wynik głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem protokołu – 12, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 4 ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

Radni nie zgłosili żadnych wniosków do porządku obrad. 

W tym miejscu nastąpiła miła uroczystość wręczenia przez Burmistrza Miasta Janusza 

Koseckiego, pani Mariolancie Derdowskiej – nauczycielce Zespołu Szkół Publicznych  

w Skórczu aktu nadania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. 

Z tej okazji Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Krzysztofem 

Czapiewskim złożyli pani Mariolancie serdeczne gratulacje oraz wręczyli kwiaty. 

 

CZĘŚĆ DRUGA – OBRADY 

AD. 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA  

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM WRAZ Z INFORMACJĄ O REALIZACJI 

UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ. (załącznik nr 3 do protokołu)    

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym wraz z informacją 

o realizacji uchwał Rady Miejskiej radni otrzymali na piśmie, jak również zostało ono 

omówione na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 września 2017 r., w związku z czym 
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radni odstąpili od ponownego jej omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań                

co do tego sprawozdania. 

 

AD. 2 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU  

GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.  

(załącznik nr 4 do protokołu) 

 Powyższą informację Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 września 2017 r., w związku z czym 

radni odstąpili od ponownego jej omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co 

do powyższej informacji. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do informacji z wykonania 

budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za I półrocze 2017 r. przedstawił jej wiceprzewodniczący 

Marian Firyn. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do informacji z wykonania budżetu 

Gminy Miejskiej Skórcz za I półrocze 2017 r. przedstawił jej przewodniczący Roman 

Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do informacji z wykonania budżetu 

Gminy Miejskiej Skórcz za I półrocze 2017 r. przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska. 

W związku z brakiem pytań co do powyższej informacji, Przewodniczący Rady 

Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jej przyjęciem. Wynik głosowania 

był następujący: 

 - „za” przyjęciem informacji z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Skórcz  

za I półrocze 2017 r. – 12, 

 - „przeciw” – 0, 

 - „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 3 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 

LATA 2017 – 2021 

 (załącznik nr 5 do protokołu)    

Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 września 2017 r., w związku z czym 

radni odstąpili od ponownego jej omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co 

do powyższego projektu uchwały. 
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Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawił jej wiceprzewodniczący Marian Firyn. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 12, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXII/158/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 września 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 4 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2017 ROK            

(załącznik nr 6 do protokołu)    

 Powyższy projekt uchwały Pani Skarbnik Barbara Krzyżanowska bardzo szczegółowo 

omówiła na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 26 września 2017 r., w związku z czym 

radni odstąpili od ponownego jej omawiania. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co 

do powyższego projektu uchwały. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawił jej wiceprzewodniczący Marian Firyn. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 12, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXII/159/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 września 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 5 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA 

ZGODY NA SPRZEDAŻ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

USTNEGO LOKALU MIESZKALNEGO NR 17 POŁOŻONEGO W SKÓRCZU                   

W BUDYNKU PRZY UL. OGRODOWEJ 3, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ                    

GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ             

(załącznik nr 7 do protokołu)    
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Powyższy projekt uchwały Pan Marcin Hałas Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej bardzo szczegółowo omówił na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu                        

26 września 2017 r., w związku z czym radni odstąpili od ponownego jej omawiania. Radni 

nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do powyższego projektu uchwały. 

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do powyższego projektu 

uchwały przedstawił jej wiceprzewodniczący Marian Firyn. 

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawił jej przewodniczący Roman Pietrzykowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do powyższego projektu uchwały 

przedstawiła jej wiceprzewodnicząca Ewa Lipińska. 

W związku z brakiem pytań co do projektu uchwały, Przewodniczący Rady Miejskiej 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik głosowania był 

następujący: 

- „za” przyjęciem projektu uchwały – 12, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

Uchwała XXXII/160/2017 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 28 września 2017 r. 

została podjęta. 

 

AD. 6 SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI REWIZYJNEJ RADY 

MIEJSKIEJ W SKÓRCZU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU 

(załącznik nr 8 do protokołu) 

 Sprawozdanie powyższe przedstawiła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Justyna Kreja. Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do powyższego sprawozdania. 

W związku z brakiem pytań co do przedstawionego sprawozdania, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. Wynik 

głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem sprawozdania – 12, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA 
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 W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski udzielił głosu 

radnemu Andrzejowi Laskowskiemu. 

 Radny Andrzej Laskowski zwrócił się do burmistrza z problemem niszczenia poręczy 

przy chodniku znajdującym się przy wylocie z ulicy 3-go maja, które zostały zniszczone                   

już chyba osiem razy. Dodał również, że można by było zwołać jakąś komisję, wystąpić                     

do wydziału komunikacji starostwa z pismem w tej sprawie, jak również do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich i poprosić ich o wykonanie objazdu dróg i zaproponowanie ewentualnego 

objazdu, aby TIR-Y i duże pojazdy nie jeździły tą ulicą. Kontynuując powiedział, że jadąc 

drogą 222 w Zblewie jest znak, który informuję, że proponuje się objazd,                                    

gdyż w miejscowości Zelgoszcz jest most i tam już nikt nie wjeżdża. Dodał również, że jadąc                  

od strony Kolonii Ostrowickiej można postawić znak, który informowałby, że w Skórczu jest 

zakaz do 8 ton, czy 12 ton co ograniczyłoby ruch dużych i ciężkich pojazdów. Powiedział 

również, że jego zdaniem istnieje możliwość wyznaczenia objazdu, a transport ciężki wybiera 

sobie po prostu największe skróty. 

 Burmistrz Miasta Janusz Kosecki zapytał, czy radnemu chodzi ogólnie o ograniczenie 

transportu ciężkiego przez miasto? 

 Radny Andrzej Laskowski odpowiedział, że tak, gdyż te duże pojazdy po prostu                 

na tym skrzyżowaniu się nie wyrabiają. Kontynuując zapytał, czy w ogóle jest prowadzone 

jakiekolwiek postępowanie wobec sprawców zniszczenia tych poręczy ze strony policji. 

 Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że z tego co wie policja złapała 

sprawcę tego ostatniego zniszczenia. 

 Radna Justyna Kreja powiedziała, że to samo dzieje się z pojazdami, które jadą            

z drugiej strony, z góry, gdzie pojazdy te wjeżdżają na cały chodnik, gdyż jest ona tam                     

na równi z jezdnią. 

 Radny Andrzej Laskowski powiedział, że coś z tą sprawą trzeba zrobić i to pilnie, 

dopóki nie wydarzyła się jeszcze żadna tragedia. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że w przyszłym tygodniu wybiera                 

się z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej do Zarządu dróg Wojewódzkich                       

do Gdańska, gdzie przedstawi stosowne pismo w tej sprawie. 

Następnie głos zabrał radny Roman Pietrzykowski powiedział, że może trzeba by było 

zidentyfikować poczynania naszych radnych, którzy są w powiecie. Dodał, że mamy                     

w powiecie z naszego terenu dwóch radnych, a praktycznie nie widać żeby oni w jakikolwiek 

sposób działali na przykład w tej kwestii żeby obwodnica szybciej ruszyła, a to jest przecież 

bezpieczeństwo naszego miasta. Kontynuując dodał, że Ci radni bardziej patrzą w stronę 

gminy, a przecież mieszkańcy Skórcza też na nich głosowali. Dodał również, że można                 
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by było również pokłonić się w kierunku naszych posłów i pokazać im zdjęcia jak                         

to wygląda, bo oni chyba tylko na czas wyborów się kłaniają. 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski udzielił głosu radnej 

Ewie Lipińskiej. 

Radna Ewa Lipińska zapytała Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Romana 

Jerkiewicza o to, kto decyduje o tym, że krótki odcinek na ulicy Szkolnej wysypać dokładnie 

tłuczniem, a inne ulicy tylko tak pobieżnie, w locie i byle czym? Dodała, że ktoś przecież 

zadecydował o tym, że tam lepszy materiał poszedł i bardziej się do tego przyłożono. 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Roman Jerkiewicz odpowiedział,                       

że jeżeli chodzi o sypanie gruzu, to był sypany taki, jaki na chwilę obecną był. Dodał 

również, że jakoś specjalnie nie było to weryfikowane tylko tam, gdzie były dziury to był 

gruz sypany, a tam gdzie były większe dziury była sypana grubsza warstwa. 

Radna Ewa Lipińska powiedziała, że gdyby każdy kto zobaczy jak tam wygląda                   

to powie, że jest tam specjalnie przygotowana droga. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki zapytał radnej Ewy Lipińskiej kiedy to było robione. 

Radna Ewa Lipińska odpowiedziała, że w tym roku. Dodała również, że mieszkańcy 

mówili, aby poszła zobaczyć na szkolną jak jest zrobiony odcinek drogi dla prominentów. 

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Roman Jerkiewicz odpowiedział, że ten 

odcinek drogi nie był w ogóle nawożony, natomiast teraz został nawieziony całkowicie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zapytał radnej Ewy Lipińskiej, 

czy wnioskuje ona o to, aby dalszy odcinek tej ulicy również był w taki sposób wysypany? 

Radna Ewa Lipińska odpowiedziała, że wnioskuje o to, aby wszystkie ulice traktować 

jednakowo, równie starannie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że jest to temat  

dla burmistrza miasta, bo to właśnie burmistrz zleca takie prace. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki powiedział, że z tego co mu wiadomo ta część drogi 

była bardzo grząska i dlatego zostało tam nawiezione więcej gruzu. Dodał, że drogi, które                    

są częściej uczęszczane są bardziej twarde to zasypywane są tylko i wyłącznie miejsca,                      

w których są dziury. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że w najbliższym 

czasie jest planowane pozyskanie kruszywa w związku z czym będzie możliwość dalszego 

nawożenia dróg. 

Następnie głos zabrał radny Roman Pietrzykowski, który zwrócił się do burmistrza                 

z pytaniem, czy w związku z dobrą sytuacją finansową gminy nie można by było pokusić              

się o remont ulicy Głównej w postaci wymiany nawierzchni włącznie z regulacją studzienek. 
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Dodał, że wtedy zostałaby zamknięta część miasta i zostałyby tylko działki. Kontynuując 

powiedział, że na każdą z inwestycji, które są już zaplanowane i tak trzeba wziąć kredyt,                  

a na tą chwilę mamy bardzo dobrą sytuację miasta. Następnie powiedział, że gdy przyjdzie 

jesień to strach jest iść ulica Główną żeby nie dostać wiązką wody od jadących tą ulicą 

samochodów. Dodał, że obecne studzienki kanalizacyjne są wyżej, natomiast kałuże są niżej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski powiedział, że na ostatnim 

powiedzeniu komisji do pani Graban były składane wnioski gospodarcze na rok 2018. 

Zapytał również, czy wszyscy radni złożyli już swoje wnioski, bo do dziesiątego jest                     

na to czas. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki powiedział, że ten temat był już poruszany                 

na komisjach i nie jest to nic nowego, natomiast należy sobie zdać sprawę z tego, że też                

jest dywanik na ulicy Hallera i 27 Stycznia, a na ulicy Głównej jest jeszcze konieczne 

przyłącze wody do budynku, gdyż jeden z budynków jest jeszcze zasilany ze starego 

wodociągu. Burmistrz dodał, że tam niestety trzeba będzie jeszcze kopać. 

Radny Roman Pietrzykowski zapytał ile będziemy czekać dla jednego odcinka,                  

ile ma trwać przygotowanie jednego odcinka? Kontynuując dodał, że jedna rodzina nam 

blokuje wszystko. 

Burmistrz Miasta Janusz Kosecki odpowiedział, że jedna rodzina nie blokuje nam 

wszystkiego tylko też należy być świadomym tego, że w roku ubiegłym nie budowaliśmy 

drogi na Osiedlu Leśnym, ulic Świerkowej i Długiej. Burmistrz dodał, że kosztorysowo 

inwestycja ta opiewa na kwotę 2.700.000 zł., natomiast wszystkie przetargi w tej chwili               

idą znacznie powyżej kosztorysów. Kontynuując powiedział, że tu powstaje pytanie, czy teraz            

i w tej chwili robimy remont dywanika na ulicy Głównej, czy nie poczekamy z tym na wynik 

przetargu na ulicy Świerkowej i Długiej. 

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że zastanawia się nad tym, czy w przyszłym 

roku ceny nie pójdą jeszcze wyżej, natomiast my  będziemy trzymać na koncie milion złotych                

w zapasie, gdzie przyrost jest ok. 1,70 – 1,80, a ceny pójdą o 30% w górę. Dodał również,                

że jego zdaniem miasto jest teraz w stagnacji, a są rzeczy, które są jeszcze do zrobienia. 

Kontynuując powiedział, ze zdaje sobie sprawę z tego, ze trzeba będzie ruszyć ulicę 

Świerkową i to będzie priorytet ale na to i tak trzeba będzie wziąć kredyt, a to czy weźmiemy 

400 tyś, czy 500 tyś i czy weźmiemy ten kredyt wcześniej, czy później to w tej chwili                  

nie  ma w tym momencie dla nas większego znaczenia. 

Następnie głos zabrał  Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski, który 

powiedział, że po dziesiątym proponuje spotkanie Prezydium Rady, aby pochylić się nad 
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złożonymi wnioskami gospodarczymi oraz ustalić jakie zadania, w jakiej kolejności należy 

zrealizować. 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski udzielił głosu 

Skarbnik Miasta Barbarze Krzyżanowskiej, która powiedziała, że mamy jako miasto               

700 tyś zł jako nadwyżkę budżetową ale trzymamy to na budowę przedszkola, a czeka nas 

jeszcze budowa drogi, modernizacja oczyszczalni ścieków i będą to potężne pieniądze. 

Radny Roman Pietrzykowski powiedział, że przedszkole i tak nie będzie ruszone,                 

i można powiedzieć, że jest ono cofnięte o następne dwa lata. kontynuując dodał, że nie wieży 

w to, że w przyszłym roku ruszy budowa przedszkola. 

Skarbnik Miasta Barbara Krzyżanowska powiedziała, że jeżeli będą rozpoczęte te trzy 

duże zadania, to naprawdę te 700 tyś, które mamy w zapasie to będzie kropelka w morzu. 

Następnie głos zabrał  Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski, który 

powiedział, że w związku z tymi wszystkimi tematami, które są w tej chwili poruszane uważa 

za zasadne wyznaczenie spotkania Prezydium Rady w celu przeanalizowania przyszłych 

inwestycji. 

Następnie głos zabrał Radny Roman Pietrzykowski, który powiedział, że aktualnie 

mamy rozpoczęte trzy inwestycje przedszkole, ulicę Świerkową, oczyszczalnie ścieków                    

i te trzy rzeczy w tym momencie stoją. Kontynuując dodał, że na przedszkole powinien być 

już zrobiony projekt budowy, a nie jest i jeżeli będziemy patrzeć ciągle w tą samą stronę                

to jako miasto będziemy cały czas dostawać w tyłek dlatego, że Województwo Pomorskie jest 

ostoją PO i PIS nam nie dołoży. Dodał, że nie możemy patrzeć na to kto jest z PIS, a kto z PO 

musimy patrzeć jako gospodarze. 

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył XXXII                         

sesję Rady Miejskiej w Skórczu o godz. 17.30. Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron 

maszynopisu i 8 załączników. 

  

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej  

              Krzysztof Czapiewski 

 

 

Protokolant: Sylwia Rynkiewicz 

Skórcz, dnia 04.10.2017 r.  


