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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia IV 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 13. 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 – 13. radnych, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 4 ZGŁASZANIE WNIOSKÓW DO PORZĄDKU OBRAD. 

(porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu) 

Radni nie wnieśli żadnych wniosków co do porządku obrad. 

 

CZĘŚĆ DRUGA – OBRADY 

AD. 1 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA 

KRYTERIÓW WRAZ Z LICZBĄ PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU 

REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO, DLA KTÓREGO 

ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIEJSKA SKÓRCZ. 

 (załącznik nr 3 do protokołu) 

Projekt uchwały przedstawił zebranym Burmistrz Miasta Janusz Kosecki.  

Radny Roman Pietrzykowski pytał, co oznacza termin zamieszkanie, który 

funkcjonuje w tym projekcie uchwały? Czy jest to termin oznaczający zameldowanie, nawet 

czasowe, czy musi być to zameldowanie stałe, czy to może określimy, że powinno to być co 

najmniej pół roku?  
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Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że to dyrektor szkoły powołuje komisję 

rekrutacyjną i to ona tak naprawdę bada poszczególne przypadki związane z rekrutacją do 

przedszkola.  

Dyrektor Andrzej Bunikowski wyjaśnił, że jeżeli chodzi o oświatę, to we wszystkich 

aspektach bierze się pod wzgląd zamieszkanie. Decyduje zamieszkanie. Nie ma tutaj już 

znaczenia zameldowanie. Wiadomo jak z tym zameldowaniem jest. Bywało tak, że dziecko 

było zameldowane, a faktycznie mieszkało gdzie indziej. W oświacie ważne jest miejsce 

fizycznego zamieszkania. To bada komisja rekrutacyjna. Jeżeli są jakieś wątpliwości, z 

którymi nie może sobie poradzić, to występuje do organu prowadzącego o ustalenie stanu 

faktycznego.  

Radny Henryk Czarnecki pytał o to, jak wyglądała rekrutacja w ubiegłym roku? Jeżeli 

podobnie, to czy były jakieś uwagi od społeczeństwa co do tej rekrutacji? 

Dyrektor Andrzej Bunikowski odpowiedział, że jedyną uwagą jest ta, że jest mało 

miejsca w przedszkolu. Dyrektor wyjaśnił, że oczywiście uwagi były, ale można się odwołać. 

W pierwszej instancji rodzice odwołują się do komisji rekrutacyjnej. Jeżeli rodzice są 

niezadowoleni i dalej uważają, że coś jest nie w porządku, to odwołują się do dyrektora. 

Dyrektor rozpatruje sprawę tego odwołania i podtrzymuje, albo nie podtrzymuje. Jeżeli 

rodzice dalej są niezadowoleni, to wtedy mogą iść do sądu.  

Radny Czarnecki pytał, ile dzieci w ubiegłym roku się nie dostało do przedszkola? 

Dyrektor Andrzej Bunikowski powiedział, że dokładnie nie pamięta tej liczby, ale 

może to być tak do dziesięciu dzieci. Natomiast chcę powiedzieć, że rekrutację przeprowadza 

się na wolne miejsca w przedszkolu. Jeszcze przed rekrutacją ja występuję do tych rodziców, 

których dzieci już uczęszczają do przedszkola i oni składają deklarację o kontynuowaniu. To 

również jest zgodnie z ustawą. Czyli wygląda to tak. Wiadomo, że dzieci, które mają w tym 

roku 5 lat, to muszą być przyjęte, bo je obejmuje obowiązek szkolny. Dzieci 3 i 4-letnie mają 

prawo do przedszkola i rodzice tych dzieci będą składali wnioski o przyjęcie do przedszkola. 

Natomiast jeszcze przed rekrutacją, ja na podstawie deklaracji będę miał już wiedzę, ilu 

rodziców będzie chciało kontynuować. Ja na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jeżeli 

wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola 3 i 4-latków, będą chcieli 

kontynuować edukację przedszkolną, to mamy 18 miejsc w przedszkolu. W przedszkolu jest 

taka sytuacja: są dwa oddziały dzieci pięcioletnich, które obowiązkowo będą realizować 

obowiązek szkolny i jeden oddział dzieci młodszych. Tam więcej miejsca nie ma. A oddział 

nie może liczyć więcej niż 25. dzieci. I tyle w tym roku tam jest. Oczywiście rodzice 

przychodzi i pytali w trakcie roku, czy może ktoś zrezygnował, ale takiej sytuacji nie było.  
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Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że nasze przedszkole jest dużo tańsze od 

przedszkola niepublicznego.  

Radny Adam Gawrzyał pytał, kto powołuje skład komisji rekrutacyjnej?  

Burmistrz odpowiedział, że komisję powołuje swoim zarządzeniem dyrektor szkoły.  

 

W związku z bakiem dalszych pytań co do przedstawionego projektu uchwały, 

Przewodniczący Krzysztof Czapiewski zarządził głosownie nad jego przyjęciem, którego 

wynik był następujący: 

- „za” przyjęciem uchwały – 13, 

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 0.   

Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 lutego 2015 roku została 

podjęta.  

 

AD. 2 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA 

ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY Z ZARZĄDEM POWIATU 

STAROGARDZKIEGO, W SPRAWIE REALIZACJI „POWIATOWEGO 

PROGRAMU PROFILAKTYKI WAD POSTAWY U DZIECI” W 2015 ROKU.  

(załącznik nr 4 do protokołu) 

Projekt uchwały przedstawił zebranym Burmistrz Miasta Janusz Kosecki.  

W związku z bakiem pytań co do przedstawionego projektu uchwały, Przewodniczący 

Krzysztof Czapiewski zarządził głosownie nad jego przyjęciem, którego wynik był 

następujący: 

- „za” przyjęciem uchwały – 13, 

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 0.   

Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 lutego 2015 roku została 

podjęta.  

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD. 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA. 

 Radny Adam Gawrzyał w imieniu nauczycieli i obsługi przedszkola pytał dyrektora 

czy są jakieś szanse na podwyżki wynagrodzeń? 

 Dyrektor Bunikowski odpowiedział, że podwyżki są zaplanowane w uchwale 

budżetowej w wysokości 3%, więc jak będzie decyzja organu prowadzącego, to będziemy 
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wykonywali. Jeżeli natomiast chodzi o nauczycieli, to ustawa w tym roku nie przewiduje 

podwyżek dla nauczycieli. Mówimy tutaj tylko o podwyżkach 3% dla pracowników 

administracji i obsługi.  

 Radny Adam Gawrzyał pytał kiedy będą wycinane drzewa? Burmistrz odpowiedział, 

że już jest umówiony ze strażą pożarną i myśli, że pod koniec przyszłego tygodnia, nie 

wcześniej, z tego względu, że priorytetem było zakończenie prac przy tym ciężkim 

samochodzie gaśniczym. Możemy to zlecić firmie zewnętrznej i za to zapłacić, a możemy to 

zlecić naszym strażakom i mieć to zrobione za drewno na opał.  

 Radna Krystyna Bednarska pytała, czy to będą wycięte tylko te drzewa na rynku, czy 

te na ul. Leśnej również? 

 Burmistrz odpowiedział, że decyzją z ubiegłego roku mamy zgłoszone do wycinki te, 

teraz dopiero będziemy robić te z Leśnej i tak naprawdę chcemy też przyciąć przy okazji 

częściowo drzewa w parku. To jest tak, jak na komisjach mówiliśmy, policja też prosiła o to, 

by pewne konary i gałęzie poobcinać, bo jest już gorsza widoczność w monitoringu.  

 Radny Adam Gawrzyał pytał, czy to prawda, że w prywatnych zakładach podrożały 

śmieci, że są jakieś dzierżawy? 

 Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że jeżeli chodzi o osoby fizyczne, to nic się 

nie zmieniło. Pozostało 44 złote. Zaszły zmiany w kwestii pojemników i działalności 

gospodarczej. Zmiana polega na tym, że prowadzący prywatną działalność gospodarczą 

muszą pojemniki dzierżawić. To też dotyczyło tych wszystkich, którzy mają domki 

letniskowe, ponieważ zdarzało się, że pojemniki ginęły. Natomiast to też ma wrócić do 

poprzedniej wersji.  

 Radny Pietrzykowski pytał, czy jeżeli prywatny przedsiębiorca kupiłby sobie 

pojemnik sam, to nie płaciłby dzierżawy? Burmistrz odpowiedział, że tak.  

 Radny Stefan Wiśniewski zwrócił się z wnioskiem do Burmistrza, by wystąpił z 

pismem o to nasze bezpieczniejsze przejście przy blokach. Tak, jak mówił nam komendant na 

komisji, jak nie pomoże jedno, to odczekać trochę i wysyłać drugie, aż do skutku. Ale z tym 

pismem trzeba by wystąpić o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu.  

 Burmistrz Janusz Kosecki powiedział, że już w tej kwestii rozmawiał z kierownikiem 

referatu, by poszukał starej dokumentacji w tej sprawie, tej korespondencji, jaka była 

prowadzona z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Także temat jest aktualny i będziemy go 

realizowali. Jak już jestem przy głosie, to chciałem poinformować, że od początku lutego 

mamy nowego kierownika referatu. Konkurs wygrał pan Marcin Hałas, były pracownik tego 

referatu. Do konkursu stanęły dwie osoby i tylko on tak naprawdę się kwalifikował. I drugi 

temat, jeżeli chodzi o drogi, temat na pewno bliski wszystkim, bo mieszkańcy pytają i do nas 
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dzwonią również. W sobotę zakończyliśmy rozdrabnianie gruzu. Mamy tego ponad 2 tys. ton 

w Zakładzie Gospodarki Miejskiej. Od dnia dzisiejszego Zakład realizuje zadanie i rozwozi 

ten gruz po ulicach gruntowych i zasypuje te drogi. Dzisiaj była ul. Grzybowa, a jutro bym 

poprosił o ul. Wysoką. 

 Radny Gawrzyał zwrócił się do Burmistrza, że jego hasłem było, by wybudować 

przedszkole. Widzimy, że sytuacja jest trudna i o tym nowym przedszkolu trzeba myśleć. 

 Burmistrz odpowiedział, że pan radny doskonale wie, że w budżecie są zaplanowane 

środki na projekt przedszkola. Podejmujemy działania, żeby to zrobić, natomiast nie od razu. 

Trzeba najpierw zobaczyć, z czego będzie można skorzystać. Była u nas w ubiegłym tygodniu 

pani z Grupy Doradczej, która będzie nam przygotowywała Strategię Rozwoju Miasta. Temat 

został rzucony. Kwestia teraz możliwości dofinansowań i jakiego typu ma być to obiekt, 

żebyśmy wybudowali to jak najmniejszym kosztem. Nie żebyśmy tylko pieniądze wydali, ale 

także i pozyskali. Jeżeli chodzi o przedszkole, to jest to oczywiście słuszne i zasadne i tak 

naprawdę uzasadnione ekonomicznie, ponieważ doskonale wiemy, ile dotujemy przedszkole 

niepubliczne i w naszym interesie jest, żeby dzieci chodziły do naszego przedszkola, bo to 

jest około 270 tys. zł rocznie. Cześć tylko z tego dostaniemy z powrotem, a w tym roku, z 

tego, co pamiętam, to tylko około 1/3 to są dzieci mieszkańców spoza miasta, a 2/3 to nasze 

dzieci.  

 Radna Barbara Bukowska pytała, czy powstaną siłownie przy blokach, na co 

Burmistrz odpowiedział, że w tym roku na pewno nie. W tym roku mamy duże spłaty. I tak 

naprawdę będzie ciężko. Wprawdzie zostały środki z roku poprzedniego, natomiast 

priorytetem, z tego, co już wiemy, na pewno będzie budowa tego bajpasa w parku, bo nie 

dalej jak tydzień temu, znowu tam wylało i zalało nam alejki w parku. Pół nocy i cały 

następny dzień panowie tam walczyli, by to opanować, więc to jest priorytet, który musimy 

zrealizować. Poza tym, niewielkie środki zostaną. Tą Strategię będziemy musieli zlecić, a 

tego też nie było w projekcie. Z panią skarbnik troszeczkę już pracowaliśmy nad tym, co chcę 

Państwu zaproponować na komisje w marcu. Przedyskutujemy to i zobaczymy jakie tak 

naprawdę będą nasze możliwości, a nie będą one zbyt duże.  

 Radny Stefan Wiśniewski jak posuwa się sprawa budowy drugiego etapu obwodnicy 

Skórcza? 

 Burmistrz Janusz Kosecki odpowiedział, że sprawa obwodnicy posuwa się bardzo 

dobrze. Jest to na etapie koncepcji. U nas to tak naprawdę będzie niewielki odcinek, bo 

raptem około 520 metrów będzie przebiegało przez miasto. Będzie wychodziła wprost z ul. 

Dworcowej na tą strzelnicę i dopiero potem będzie odchodziła na torowisko. Złożyliśmy 

wnioski do koncepcji. W tej koncepcji, która była nam przedstawiona, i którą oglądaliśmy 
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wcześniej z Wójtem i Panią Wójt w grudniu w ZDW, nie widziano potrzeby robienia 

przejazdu między ul. Osiecką i ul. Orzechową. Tak naprawdę tam nigdy typowej drogi nie 

było, natomiast już wtedy to poruszałem i powtórzyłem to teraz. Poprosiliśmy również o 

opinię straż pożarną i policję i takowe wnioski złożyliśmy, żeby tam zrobić skrzyżowanie. W 

związku z tym, że gdyby coś się stało zaraz z rondem, to nie mamy żadnego dostępu do 

bloków, do Iglotexu, no i przejazdu dalej. Żadne służby nie miałyby już swobodnego dojazdu 

gdziekolwiek. Tak naprawdę trzeba by jechać przez Kranek, żeby wyjechać gdzieś na drodze 

na Lubichowo. Zobaczymy co z tego wyjdzie, nie ukrywam, że byłem także w tej sprawie u 

Marszałka Świlskiego i bardzo przychylny jest temu. Powiedział, że pomoże. Te same 

wnioski, które wysłaliśmy do projektanta, wysłaliśmy również drogą elektroniczną do Pana 

Marszałka. Myślę, że ta sprawa zostanie pozytywnie załatwiona. Tutaj ktoś pytał się pani z 

ZDW, jaki jest termin zakończenia tych prac. Wiadomo, że okres finansowania jest do 2020 

roku i odpowiedziała, że do tego czasu na pewno będzie wszystko zrobione. Natomiast z 

rozmów w kuluarach wiemy, że do końca 2015 r. ta koncepcja z projektem i pozwoleniami 

powinna być gotowa. No, może styczeń – luty 2016 roku. Kwestia przetargu, konkursu i 

pewnie w 2016 roku, może 2017 roku powinno to ruszyć. Tak więc mam nadzieję, że w tej 

kadencji ta obwodnica zostanie zrealizowana. Też był temat ścieżki rowerowej, bo też z p. 

Wójtem Czechowskim i p. Wójt ze Smętowa wystąpiliśmy z pismem o to, żeby jednak przy 

tej drodze wybudować ścieżkę rowerową, natomiast jest to niestety nierealne. Jest to odcinek 

zbyt długi i nie stać na to samorządu województwa. Ja już później chciałem, żeby było to 

chociaż od Skórcza do Mieliczek, a później kierunek Czarne i „oleksówka”, to byłaby fajna 

trasa dla tych, którzy biegają, jeżdżą rowerami, ale no niestety nic na to nie poradzimy.  

 

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył IV sesję Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 17.30. Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron maszynopisu  

i 4 załączniki. 

        

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

              Krzysztof Czapiewski 

 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 02.03.2015 r.  


