
PROTOKÓŁ NR V/2015 

Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU,  

KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 26 MARCA 2015 R.  
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kierownicy jednostek organizacyjnych 
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CZĘŚĆ PIERWSZA – SPRAWY REGULAMINOWE  

AD. 1 OTWARCIE SESJI I POWITANIE. 

 O godz. 17.00 otwarcia V 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) 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Skórczu Krzysztof Czapiewski, w związku z 

nieobecnością na sesji pani kierownik SPZOZ Przychodnia Lekarska, p. Marii Orlikowskiej – 

Płaczek, autopoprawką zdjął z porządku obrad punkt 2 – „Sprawozdanie z działalności 

SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim za 2014 rok”. W miejsce punktu 2, 

przeniósł punkt 9 – „Sprawozdanie z prac komisji za 2014 rok”, który po wniesieniu 

autopoprawki stał się punktem 2. 

 Porządek obrad po wniesieniu autopoprawki przez Przewodniczącego stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

 Radni nie wnieśli żadnych wniosków do porządku obrad. 

 

CZĘŚĆ DRUGA – OBRADY 

AD. 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA  

W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.  

 (załącznik nr 4 do protokołu) 
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Powyższe sprawozdanie radni otrzymali w wersji papierowej, w związku z czym, 

odstąpiono od jego odczytania.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do przedstawionego przez Burmistrza 

sprawozdania.   

 

AD. 2 SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI ZA 2014 ROK.  

Sprawozdanie z prac Komisji Budżetu i Finansów za 2014 rok przedstawiła jej 

przewodnicząca Barbara Graban (sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

Pod nieobecność przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Romana 

Pietrzykowskiego, sprawozdanie z prac Komisji Gospodarczej w 2014 roku przedstawił jej 

wiceprzewodniczący Andrzej Laskowski (sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu). 

Sprawozdanie z prac Komisji Społecznej za 2014 rok przedstawiła jej przewodnicząca 

Ewa Lipińska (sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu). 

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za 2014 rok przedstawiła jej przewodnicząca 

Justyna Kreja (sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 

Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Skórczu za 2014 rok przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Wiśniewska (sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu). 

W związku z brakiem pytań, co do przedstawionych sprawozdań, Przewodniczący 

Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski, zarządził głosowanie nad ich przyjęciem. Wynik 

głosowania był następujący: 

- „za” przyjęciem sprawozdań – 13, 

- „przeciw” – 0, 

- „wstrzymujących się” – 0. 

 

AD. 3 SPRAWOZDANIE Z WYSOKOŚCI ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ 

NAUCZYCIELI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU 

ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W SZKOŁACH PROWADZONYCH  

PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.  

 (załącznik nr 10 do protokołu) 

Powyższe sprawozdanie radni otrzymali w wersji papierowej, w związku z czym, 

odstąpiono od jego odczytania.  

Radni nie wnieśli żadnych uwag ani zapytań co do przedstawionego sprawozdania.   
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AD. 4 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ  

NA LATA 2015 - 2020.  (załącznik nr 11 do protokołu) 

Projekt uchwały przedstawiła zebranym Skarbnik Miasta Barbara Krzyżanowska.  

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

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 V/16/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2015 roku została 

podjęta.  

 

AD. 5 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY 

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA 2015 ROK.  

(załącznik nr 12 do protokołu) 

Projekt uchwały przedstawiła zebranym Skarbnik Miasta Barbara Krzyżanowska.  

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

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 V/17/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2015 roku została 

podjęta.  

 

AD. 6 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA 

„PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI  

ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE  

GMINY MIEJSKIEJ SKÓRCZ NA ROK 2015”.  (załącznik nr 13 do protokołu) 
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Projekt uchwały przedstawił zebranym kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji, Marcin Hałas.  

Pozytywne stanowisko Komisji Budżetu i Finansów co do przestawionego projektu 

uchwały przedstawiła jej przewodnicząca Barbara Graban. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do przedstawionego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska. 

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 V/18/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2015 roku została 

podjęta.  

 

AD. 7 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA 

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

DLA FRAGMENTU MIASTA SKÓRCZ  

POMIĘDZY ULICAMI POMORSKĄ I ZIELONĄ   

(załącznik nr 14 do protokołu) 

Projekt uchwały przedstawił zebranym kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Przestrzennej i Inwestycji, Marcin Hałas.  

Pozytywne stanowisko Komisji Gospodarczej co do przestawionego projektu uchwały 

przedstawił jej wiceprzewodniczący Andrzej Laskowski. 

Pozytywne stanowisko Komisji Społecznej co do przedstawionego projektu uchwały 

przedstawiła jej przewodnicząca Ewa Lipińska. 

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 V/19/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2015 roku została 

podjęta.  
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AD. 8 ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  

ZMIANY SKŁADKÓW OSOBOWYCH KOMISJI STAŁYCH  

RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU  (załącznik nr 15 do protokołu) 

Projekt uchwały odczytał zebranym wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian 

Firyn.  

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 – 12, 

- „przeciw” – 0,  

- „wstrzymujących się” – 1.   

Uchwała Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 26 marca 2015 roku została 

podjęta.  

 

CZĘŚĆ TRZECIA – ZAKOŃCZENIE OBRAD. 

AD. 1 INTERPELACJE, WNIOSKI I ZAPYTANIA. 

 Burmistrz Miasta Janusz Kosecki przedstawił radnym panią adwokat Annę Izgarszew, 

która od stycznia br. prowadzi obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Skórczu. 

 Burmistrz poinformował również, że spotkał się z Naczelnikiem Wydziału 

Komunikacji Starostwa Powiatowego, p. Kabałą. Spotkanie dotyczyło miejsc parkingowych 

w mieście. W dużej mierze chodziło o interwencje policji, jakie miały ostatnio w Skórczu 

miejsce. Będziemy przekazywali wstępne założenia do zmian, które będziemy proponowali, 

żeby starostwo nam to uwzględniło. Myślę, że w ciągu około 2-3 tygodni skonsultujemy się z 

policją powiatową, ze starostwem, przedstawimy to również przedsiębiorcom, którzy w tym 

obrębie prowadzą działalność.  

 Radna Justyna Kreja pytała o jakie zmiany chodzi? 

 Burmistrz powiedział, że chce wyznaczyć miejsca postojowe wzdłuż sklepów, w dużej 

mierze chodzi tutaj o GS-y, koło pp. Romanowskich i na chodniku ewentualnie i w pasie 

jezdni. Są pomierzone szerokości jezdni, więc myślę, że nam się to uda. Rozmawialiśmy też 

jeszcze dzisiaj o Placu Wolności, żeby tam też jedno miejsce na dole było przeznaczone pod 

rozładunek dla dostawców towaru.  

 Radny Henryk Czarnecki pytał, czy była też mowa o tym, że niektóre ulice mają być 

jednokierunkowe? 

 Burmistrz odpowiedział, że w czasie dyskusji padały takie rozwiązania, natomiast my 

chcemy od tego odejść, bo to by skomplikowało też po części życie mieszkańców i 
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dostawców oraz dojazdu do sklepów. Rozważaliśmy to, nie ukrywam, natomiast jest również 

kwestia szerokości jezdni i tego całego skrzyżowania, bo musimy z tego, co tu kierownik 

mówił, trzy pasy. Pas musi mieć około 3 metrów szerokości dla samochodu dostawczego i 

potem pasy ruchu minimum 2,75 m, a mamy w tym miejscu najwęższym około 10 cm zapasu 

jeszcze.  

 Radna Justyna Kreja mówiła o tym, że w ostatnim czasie policja ukarała mandatami 

wielu mieszkańców, a np. w parku miejskim jest kamera, a tam i tak ciągle palą gumy i tak. 

Dlaczego tym się policja nie zainteresuje? Ja np. się boje, że takie auto zjedzie z tego 

targowiska, a tam są od razu ławki i alejka. Czy z tym nie można nic zrobić?  

 Burmistrz powiedział, że jak policja się ruszy, to już nie ma sprawcy, takie było 

tłumaczenie podczas ostatniego spotkania.  

 Radna Kreja pytała, czy z nagrań nie można odczytać numerów rejestracyjnych? 

 Burmistrz powiedział, że jeżeli auto szybko jedzie, to nie da się tego zrobić.  

 Radna Kreja powiedziała, że jak wjeżdża na targowisko, to nie wjeżdża szybko. 

 Burmistrz obiecał, że to sprawdzi. 

 Radny Andrzej Laskowski powiedział, że czekając na obrady Rady w dniu 

dzisiejszym wspólnie z p. Iwoną obserwowaliśmy jeden samochód, który palił gumy tutaj na 

skrzyżowaniu przed domem kultury. To jest jeden samochód, na który należałoby zwrócić 

uwagę, bo on jest widoczny często i jest rozpoznawalny, taki stary żółto – brązowy. Niech 

policja się wywiąże i złapie ten samochód. Bo ludzi, którzy nieprawidłowo parkowali, to 

wyłapali szybko, a teraz jednego samochodu nie mogą złapać? 

 Przewodniczący Krzysztof Czapiewski powiedział, że wspólnie z p. Laskowskim i p. 

Reimusem, był u pana dyrektora w PKP w sprawie wieży ciśnień. Otrzymaliśmy informację, 

że nie ma takiej możliwości, by przejąć to za symboliczną złotówkę. W tej chwili będzie 

prowadzona wycena tej wieży, za jakie pieniądze ewentualnie PKP mogłoby nam ją 

przekazać. Tą wycenę i dalszy tok postępowania w tej sprawie przedstawię Państwu na 

posiedzeniu komisji lub na sesji, w zależności od tego, kiedy będzie ta wycena.  

 Burmistrz przypomniał, że oświadczenia majątkowe należy złożyć do końca kwietnia 

br. Należy złożyć dwa egzemplarze oświadczeń majątkowych i dwie kopie PIT-ów za 2014 

rok. Oświadczenia składać będziemy na dzień 31 grudnia 2014 roku. 

 Burmistrz zwrócił również uwagę na to, że radni otrzymali również projekt uchwały w 

sprawie zakupu nieruchomości położonych na terenie gminy Skórcz. Tu chodzi o naszą stację 

uzdatniania wody. Doszliśmy do wniosku z panią adwokat, że poczekamy z tą uchwałą do 

momentu, kiedy będziemy znali wycenę. Przyjęliśmy podczas rozmów, takie były nasze 

ustalenia, że będzie to koło 200 tys. zł. To był koszt szacunkowy jeszcze sprzed remontu, z 
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bonifikatą, natomiast poczekamy do wyceny aktualnej, do uzgodnień, jakie będą miały 

miejsce z gminą i dopiero wtedy podejmiemy uchwałę odnośnie wyrażenia zgody przez Radę 

na zakup tej drugiej części.  

  

AD. 2 ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Czapiewski zakończył V sesję Rady 

Miejskiej w Skórczu o godz. 17.40. Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron maszynopisu  

i 15 załączników. 

        

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

              Krzysztof Czapiewski 

 

 

Protokolant: Iwona Dembska 

Skórcz, dnia 30.03.2015 r.  


